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(7002!كا/1583)الوطنيةالمكتبةلدىالإيداعرق!ا

3.225

،خميسحرزالله

وليدمحمد،الجررةخمس/البيانحالكريملقرآنإعجازانفحاتفي

2-هه7ء.اغيدداراعمان--للهاحرز

ص()

.(5831/6/7002):ر!

لإسلامي/ا/ادجتمح/الإسلام//لإسلاميةاالتقافلاا/الواصفات

الوطنيةالمكتبةدائرةقبلمنالأوليةوالتصنيفالفهرسةبياناتإعدادتم"

للماشرمحفوظةالحقوقجميم

ي؟أووجهأفيعلىنقلهأوالاسزجاخبطريقةمادتهتخزيناو،الكتابهذامنجزء(ينشريجوزلا

الناشربموافمةإلاذلكلجلافوبالتسجيلأوبالتصويرأوميكانيكيةأو!انتإلكزونيةطريقة

مقدمأ.حتابةهذاعلى

!

آئط"الت!ا!للتتتت!لمحاللاادا

الأصص!ضا-!عتيالطانحيصمحيم-ح!قلمللثاصع!-ليداوسط

لأصدلا521.ظن48،522.بعر-7+!هكا:1504أ5:قلما!س

!-أ"+ااأ7؟مهأ9431يو،أس!"ها!حاسس4!9،ي!أ!4!،ح+5
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4!دلمن!لاال!

نا؟لبيأاي!لكل!افىآالق!أصكل!اإ

تا،ل!ف

الجزاةكمالخميس

للهاأثا؟لي!محم!

اجمةم!5يعتقد

ح!يأثمشاء"مححم!ساص.أ

لأآالقاء؟علولتفسياا!ستيرما

أ+نيه-الا-الجامعة

لوزا!ضا

هـأ42لا-ه!8002
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ا،الياثم!

المللمامح!ةإلل!قرماالل!يرالخالييرالحؤيزيووالرقيإلر

هراثتابل!5إلمحرافيالمناسبةوالنهحليةالمحنوية

..الكتابهذاأهدلم

،،خميس

يفلإءكالنبراللع..وثا!3المليلمحل!وحننل!يييإبرئل!موإلم

رللإع..5

وا؟صوار..والحهلىالجر!-ءء!ة1--هـسذ:.إللأ

ولمحمللإ..بننهلللل!

الحديقفطا!ثطنهها1

المعطاء..والىخغ

وصرقا..حلثبطلىالمملىيطوى3كي!لمحقمناموإلم

محل!صخيرأآر5ي!و!3لمحقههراالمتواضممحملماهر؟إليك

الحطاء..ه!ا

إدأستاذي:ساصاحولز.

الحلي.ط!ابروب5فيثورأامذ5وافعلتمحفااللهاثابذ

إلمحجابك..ينالا!3لمحللداةه!أ؟جيإليك

،،معمدوليد،،
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مه-ا"لز،مرء

ا!ضولح

..ءاهدلإا

..الكتابتقديم

..الكتابمقدمة

واعجازهاوتنزيلهالكريصالقرآن4الأولالفصل

وتنزيله.ال!صمالقرآن:لأولاالمبحث

.وإعجازهالكريمالقرآن:الثانيالمبحث

العلمي.الإعجاز/الأولالوجه

الغيي.الإعجاز/الثانيالوجه

(لثريعي.لإعجازالث/الظالوجه

(لبياني.الإعجاز/الرابعالوجه

4القرأنفيالبيانيالاعجازمققبساق(الثأنيالفصل

المتقاربة:الألفاظبينالفروقبيان:الأولالمبحث

.الكتابوآتيناهمالكتابأوتوابينالفرق/الأولالمطلب

والنعيم.النعمةب!تالفرق/الثاني(لمطاب

وأقسم.خق!بينالفرق/الثالثالمطلب

.والخوفالخشيةبينالفرق/الرابع(لمطلبا

.وامرأةزوجبينالفرق/الخامسالمطلب

والحلم.الرؤيابينالفرق/السادسالمطلب

.والإنسانالإنسبينالفرق/السابعالمطلب

فرآنية:لطائف:الثانيالمبحث

)الصمد(.وتعريف)أحد(تنكيرحكمة//الأولالمطلب

لصفعلأ

4
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92
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41

43

43

44

44

45

45

46

47

94

94
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عيسىعلىو)السلام(يحيىعلى)سلام(بينالفرقالئاني/المطلب

.السلامعليهما

الموضع.نفسفيوعكسهالموتعلىالقتلتقديم/الثالثالمطلب

والتأخير.التقديم!بفرآنيةلطيفة/الرابعالمطلب

الحرث(.1كلمة!فرآنيةلطيفة/الخامسالمطلب

الموضع.نفسفيالاسمتكراردلالة/السادسالمطلب

القرآني:التعبيرقيالكلمةبلاغة:الثالثالمبحث

.الابدال/الأولالمطلب

.والحذفالذكر/الثانيالمطلب

العشو4ثريلأعلىالرداالثالثالفصل

الزواثد4قضيةعلىالرد:الرابحالفصل

)إلى(.الحرفزيادةقضيةعلىالرد:الأولالمبحث

)الباء(.حرفزيادةقضيةعلىالرد:الثانيالمبحث

)اللام(.حرفزيادةقضيةعلىالرد:الثالثالمبحث

)من(.الحرفزيادةقضيةعلىالرد:الرابعالمبحث

)عن(.الحرفزيادةفضيةعلىالرد:الخامسالمبحث

)قي(.الحرفزيادةقضيةعلىالرد:السادسالمبحث

)الواو(.حرفزيادةفضيةعلىالرد:السابعالمبحث

4الإعجازعلماءمق4الخاصالفصل

البافلاني.الامام:الأولالمبحث

الهمذاني.الجبارعبدالقاضي:الثانيالمبحث

(لجرجاني.القاهرعمدالإمام:الثالثالمبحث

الزمخشرجمما.عمربنمحمدالإمام:الرابعالمبحث

94
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39

59
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99

151
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4والاعجازالعدثوق4الساديىالفصل

للرافعي.القرآنإعجاز:الآولالمبحث

فطب.سئدعندالقرآنيالإعجاز:(لثافي(لمبحث

الشاطى.لبنتالقرآنفيالبيانياليإعجاز:ألثالثالمبحث

.الشعراويمتوليمحمدالشيخ:الرابعالمبحث

4بالقرآنتاثرواوجالإسلاروقصص4السابحالفصل

.إسلاميوسفالسابقالإنجليزيالمغنيإسلامفصة/الأول(لمطلب

.بوكايمورشىالفرنسيالعالمإسلامفصة:الئانيالمطلب

الطبيةالأكاديميةعضوالفيزياءأستاذإسلامقصةلث/اكالمطلب

الروسية.

الشهير.الأجنةعالمموركيثإسلامقصة/الرابعألمطلب

تابهون.ناجاتاتالبرفيسورإسلامقصة/الخامسالمطلب

بنوا.سلمانعليالفرنسيالدكتورإسلامقصة/السادسالمطلب

علمبسبباليهوديالقانونأستاذإسلامفصة/السابعالمطلب

الموارلث.

مهمةخاطرة

الإخملاكل4!ورةلتفسيرتعليليةدراسة4الثامقالفصل

مفدمة.

.تمهيديمدخل

الكركلة.(لسورةيديبين:الأولالمبحث

وترتيبها.آياتهاوعدداسمها

وبعدها:فبلهامماومناسبتهاالنزولسبب:الثانيا؟حث

.النزولسبب/الأولالمطلب
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4!!م

ونورأهدئعليها،المبينكتابهبمانزالالأمةهذهوكزمشزفالذكمادئهالحمد

..أجمعينللبشرورحمة

جنانآ،وأثبتهملسانأ،وأشرفهممنطقآ،الناسأفصحعلىوالسلاموالصلاة

تبعهمومن،أجمعينوصحبهآلهوعلى،اللهعبدبنمحمدوفائدناوحبيبناسيذنا

مزيدآ..ثسليمآوسفمالدينيومإلىبماحسان

بمد:أفا

وسدمعليهالثهصلىالرسولمعجزةهوالكريمالقرآنبأنيعلمفجميعنا

ونورالمعارفكنزبذلكفهو،أجمعينللبشروالنورالهدايةكتابوأنه،الخالدة

العقل،يجذبمماالمؤثر،ووقعهاالجاذبروحهامنهسورةولكل..العقول

نعهمنيستمدواأنالدعاةفعلىولذلكالمشاعر..ويأسرالقلبعلىويستولي

.الحضاراتمشاعلنورهمنويقتبسواالهدايات

ينطاشإحساسالنفسفييظلفسوفالقرآنإعجازعنوكتبنافرأناومهما

..والكتاباتالقراءاتهذهكلعنهتكشفلمبسر

السر.ذلكندركأنعجزنافيهو:القرآنإعجازفيالسروإن

أعظممنهو(القرآنأإعجازموضوعفإنولذلكإ!القرآنمنزلفسبحان

العلم.وطلبةالعلماءسطرهاالتىالقرآنيةالموضوعات

متدبرأتعالىاللهكتابظلالفيالمسلميحياهاالتيالحياةئلكجميلةهيوكم

..وبلاغتهوبيانهومعالمهلأحكامهومستنشقآومتأملآ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بعدها.ومافبلهامامعالسورةمناسبة/الثانيالمطلب

تفسيرها::الثالثالمبحث

الأولم!.الآبة/الأولالمطلب

الثانية.الآية/الثانيالمطلب

الثالثة.الآية(لثالث/المطلب

الرابعة.الآية/الرابعالمطلب

الكريمة.السورةعنأحاديث:الرابعالمبحث

:السورةفيالإعجازسر:الخامسالمبحث

القرآني.الإعجازودلائلوالمعانيالألفاظحيثمن/الأولالمطلب

البلاغة./الثانيالمطلب

المعاصر.وافعنافيأثرهاحيثمن/الثالثالمطاب

للمطا!4كفهايلأللكتابملعق:التاسعالفصل

العصر.سورةمعوبيانيةفنيةوففات"

الكوثر.معنىمعلغويةوقفة،

..الخانمة

..التحليليةالدراسةخاتمة

..المر(جعفائمة
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182

183
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الترآنإعجازمن)نفحاتبوالمعنونةأيدينابينالتيالدراسةهيوها

عظييمكتالبمنوفواحآمعطرآأريجآطئاتهافيحاملةعليناتطل(البيانيالكريم

(،قاطبةالبشرأعجز)الذيتعالىاللهعندمنالمنزلالكريمالقرآنإله.عظيملخالق

..تنقضيولاتنتهيلاوعجائبه

فيوالمحبةالأخوةبهماتجمعني،العلمطلبةمنشابانالدراسةلهذهويتصذى

أحدآ.الثهعلىأزكيولا،الصالحينمنوأحسبهما،الله

هذهمنالكبيرالاقسمتناولالذي،الجزرةكمالخميسالأخمئهما:ا،ول

..المتعددةوفروعهبتقسيماتهالنظرىالجانبوهو،الدراسة

لسورةموجزآتفسيرآتناولالذيالثة،حرزوليدمخمدالأخوالثائي:

..البلاغيالبيانيل!عجازئطبيقيكنموذج،الإخلاص

ثطبيقيتينوقفتينبتسجيلالكتاببتعزيزالشخصيبدوريأناقمتوقد

من-الكوثرمعنىمع:والثانيةالعصر.سورةمع:الأولى:ايبيانيالقرآنلإعجاز

البيانمجلةصفحاتفبمسبقأنشرتهماوقد-..البيانيالقرآنإعجازمعين

الإسلامية.

البياني،الإعجازعنكتابتأليففيتجربةليكانبأنه:التئويهأودوأيضآ

لاقوقدوتطبيقيأث،نظريأ-الكريمالقرآنفيالبيانيالإعجازمنئظراتوهو

مبثنأنظريآالبيانيالإعجازفيهتناولتوقددته،والحمد-بهبأسلا-رواجأ

تطبياقيةبيانيةبدراسةفيهوقمتإجمالآ،القرآنيالإعجازوجوهبينمنبدفةموقعه

أصولعلىوناقدآمحللآ،نظريةمعلوماتمنسجلتهماعلىبناءنماذجلثلاثة

العلمي.البحث

-15-
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بتاتديمأقومجعلتني،التخصصأصحابمنأننيإلىإضافة،التجربةهذه

وتئوعبالاختصارتتمئزشئقةموضوعاتمنيطرحهفيماالرائعالكتابهذا

مستوياتمعليتناسبفه!هاوسرعةعباراتهسهولةذلك،إلىأضف،المعلومات

قارثيه.

وأسأل..المبار.كالكتابهذاأجواءفييعيشأنالكريمالقارئأدعووالآن

ماع!ىالجزاءخيرمؤلفيهيجزيوأن،للهدايةسببأويكونبهينفعأنتعالىالله

..والعم!العلمأهلمنيكوناوأنعلمأ..يزيدهماوأنقذماه

مالمالهيئال!للهاللامكالكلمحهـإنا!أت

بقلم

حريزسامي

-11-
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!دبتهـ:

ومنأنفس!ناشرورمنبالتهونعوذ،ونستهديهونستعينهنحمدهلته،الحمدإن

لاأنوأشهدله،هاديفلايضللومنله،مضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،سيئات

ألتهصلوات،ورسولهعدهمحمدآأنوأشهدله،شريكلاوحدهاللهإلاإله

..عليهوسلامه

4-بصأما

وهو،وسلمعليهاللهصلىللرسولالأولىالآيةهوالكريمالقرآنفمان

وإن،للعالمينورسالتهنبؤتهعلىدليلأواعتبره،للناسقذمهاالتيالكبرىمعجزته

اللهصلىمحمدتأليفمنوليس،سبحانهاللهكلامفهو،إليهاللهوحيهوالقرآن

وسلم.عليه

مئقه.وكلامهمبيانهممنيقدمواأنوطالبهم،الكافرينتحذىقدالقرآنوإن

وبذلكذلكعلىيقدروالمولكنهم.منهسورعشرمثلأومنه،سورةمثلأو

وهذا،لهممعجزأالاقرآنكانوبذلك،أمامهعاجزينووقفوا،معارضتهعنعجزوا

.القرآنإعجازمعنىهو

،والكافرونالمسلمونبهاأقر،مقررةوبديهية،قاطعةحقيقةالقرآنفماعجاز

بعجزهمبإقرارهموالكافرون،بهوإيمانهمله،وتذوقهم،للقرآنبتدبرهمالمسلمون

لهم.ب!عجازهواعزافهم،معارضتهعن

ذاتهبحذهدفآوليسن،ساميةوغاي!عظيمهدفإلمماوسيلةالقرآنإعجازإن

الاترآنمصدرإثباتهوالإعجازدراسةمنالهدفإنتحاقياقها.ئرادغايةأو

والإقرار،وسلمعليهالثهصلىمحمدكلاموليس،سبحانهالثهكلاموأنه،الرباني

للعالمين.ورحمةونبيآرسولآبعثهاللهوأن،والسلامالصلاةعليهمحمدونبؤةبرسالة

-13-
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وسدم.عليهالثهصلىمحمدنبوةعلى،كثيرةأدلهمنبارزواضحدليلوهو

هذهعلىالوحيدالدليلهوالإعجازوليس،سبحانهالثهكلامهوالقرآنأنوعلى

العظمى.القضية

فإذاواهد؟واك،بالأدلةذلكواثبات،القرآنإعجازعلىالدليلإقامةويجب

سبحانه\.اللهكلامهوالقرآنأنوهي،الدعوىثبتت-ثابتوهو-!!جازهثبت

أخطأوكم،اللهكلامفهومعجز،القرآنهكذا:تكونأنيجبالمعادلةإن

الله.كلاملأنهمعجز،القرآنوقالوا:،المعادلةعكسواالذين

والمتعمقومنتهاهاغايتهاوهيوأعلاها،العلومأشرفهيالاترآنعلومإن

يشغلأنالعلمبطالبفحركأوولذلكوأوفاها،الغاياتأجلىعلىحاصلفيها

ثانيآ،العلميهوالفاثدةأولأ،تعالىاللهمنوالمثوبةالأجرمنعليهيعودبماأوقاته

كنزهوالكريمالقرآنكانولماوجلعزئعالىاللهكتابآياتفيوالتدبربالتفكير

الإعجازكانولما.علومهأحدعنالتحدثاردتلذلكالعقولونورالمعارف

كلهيمال!القرآنينتظملأناوأهفها،الكريمالقرآنإعجازوجوهأعظمالبياني

أردت.فصرهاعلىسورةمنهتخلولاكلهالقرآنفيعاملأناأتمها،هوبل

.الكتابهذافيالبيانيالإعجازعنبالتحديدالنحدث

يلي:-ما،بالذاتالموضوعهذالاختيالردعتنىالتيوالأسباب

الثريعةأصولمنالأولبالأصليتعلقأنهحيث،الموضوعهذاأهميةأ!

الإعجازوهوإعجازهأنواعأهمويبينالكريمالقرآنوهوالإسلامية

البياني.

.الإعجازوجوهوأشهروأظهرأبرزهوالبيانيالإعجازأنبسبب2(

عديهاللهصلىمحمدسيدنامعجزةهوالذجمماالكريمللقرآنالكبيرحي3(

وسلم.
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منالكبيرالأجريكونبدراستهاوالقرآنعلوممنالموضوعهذاأنبسبب4(

تعالى.للها

البيانيالإعجازحولعديدةدراساتهناكف!ن،المتواضعإطلاعيوحسب

منها؟-الكريمالقرآنفي

.الخالديالفتاحعبدصلاحللدكتورالقرآنإعجازفيالبيانأ(

الشاطيء-.بنت-الرحمنعبدلعائثةالقرآنفيالبيانيالإعجاز2!

قي.السامرافاضلللدكتورالقرآنيالتعبيرفيالكلمةبلاغة3(

قطب.سئدالأستاذللشهيدالقرآنفيالفنيالتصوير4(

بيومي.رجبلمحمدللقرآنالبيانيالتعبيرخطوات5(

دونالكريمالقرآنفيالإعجازعنتتحدثالتيالكتبمنالكثيروغيرها

:-الكتبهذهومنالإعجاز،وجوهمنمحددوجهأونوعمخديد

.عباسسناءوابنتهعباصفضل/الدكتورللأستاذالكريمالترآنإعجازأ(

الجرجاني.القاهرعبدل!مامالإعجازدلائك2(

الافلاني.للإمامالقرآنإعجاز3(

الكريمالقرآنفيالبيانيالإعجازمن)نظات:بعنوانمعاصرةدراسةوهناك

تشرفتوالذيحريز(هشاممحمد)ساميالفاضللأستاذيوتطبياقيآ-(نظريأ-

الجانبصاحبهافيهاجمعحقأ،ممئزةدراسةوهي.الكتابلهذاومراجعتهبتقديمه

.سديدةعلميةبمنهجيةالتطبيقيالجانبمعالنظري

والاقريبةالمفهومةالألفاظواستخدامعباراتهبسهولةيتميزف!نةهذاكتابيأما

فييبحثمنكلمنهايستفيدأنيمكنالتيالمواضيعتنوعإىبالإضافة،القارئمن

الأعجازعنبهابأسلامعرفةذايصبحالكتابهذايقرأفالذكط،المجالهذا
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الشرعيالعلمطالبمنهايستفيدالتيالأموركلأجمعأنحاولتف!ني،البياني

بالتحديد.القرآنعلوموطالب

تأثرموضوعهو،الصلةذاتالكتبفيعنهاالتحدثقلالتيالمواضيعومن

منلكثيرإسلامقصصعرضتهناف!ني،فصاحتهوب!عجازهوبالقرآنالناس

الاق!آدقهذاإعجازعلىتعرفوابعدماإسلامهمأعلنواالذينوالشخصياتالعدماء

العظيم.

هذاوفهرسةمقدمةتفصيلهوالاعتباربعينأخذتهاالتيالأمورومن

جميعفبينتمحددةبمواضيعيهتمونالذينالقراءطبيعةيواكبلكيالكتاب

.الفهرسفيأوالمقدمةفيبعضهاوميزاتالمواضيع

واعجازه:وننزيلهالكريمالقرآن:ا،ولالفصلومواضيع

مبحثين.تحتهويندرج

الكريم:القرآنفيالبيانيالإعجازمنقبسات:الثانىالفصل

مطلبين.الثاكوللمبحثمباحثثلاثةتحتهويندرج

الحشو:فريةعلىالرد:الثالثالفصل

واحد.مبحثتحتهيندرج

الزوائد.قضيةعلىالرد:الرابعالفصل

مطالب.عدةلهاالمباحثوبعضمباحثسبعةتحتهاويندرج

البياني.الاعجازعلماءمن:الخامسالفصل

مطالب.عدةمبحثولكلمباحثأربعةتحتهويندرج

البياني:والاعجازالمحدثونالسادص:الفصل

مطالب.عدةمبحثولكلمباحثأربعةتحتهويندرج
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بالقرأن.ئأئروارجالاسلامقصص:السابعالفصل

مطالب.ثمانيةتحتهويندرج

فيإليهائوصلتالتيالنتاثجأحمفيهاأبينالتي:للخاتمةتسجيلآذلكوأتبع

.الكتابهذا

فاتنيوإذا،الأصليمصدرهإلىيكتبماجميععزو--تعالىاللهب!ذدط-وسيتم

نأتعالىالقمننرجوالذيالسهومنف!نه-يكونلاأنوأرجوا-هذامن

.يغفره

بالغينوإيجازبموضوعيةبعضهاتلخيصاوونقلهاالمعلوماتيحمعقمتوقد

أذكرهاسوفوالتيبالمعلوماتوالثريةالمهمةالمراجعمنالعديدإلىالرجوعوأيضآ

الله.شاءإنوالمراجعالمصادرقائمةفي

هولاإإلهلاالذيفقطتعالىدتهخالصآالعملهذايكونأنتعالىاللهأسأل

سبحانه.عنهنهىأمرأكطعنبعيدآ،القيومالحيالخبيرالعليمالخالق

تعالىالثهفأرجواحنفاء")1(الدينلهغلصبنالثهليحبدواالاأمروا!ماة:تعالىقال

تعالى.اللهشاءإنالجنةودخوليأعماليميزانفيويكونمنييتقبلهأن

ال!د.هـ211!ل!"الله

هـسل!.كا!لايهالههـلمحلطهلاهلاسيدنالمحلع!الله"!لع!

الجزرةكمالخمي!

.3،:أالبئنةسورة)1(
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الأولالفصل

4..وإلمحجاؤوتنزيلهالطري!التهوآ!3

:مبحثانوفيه

وتثزيله.الكري!القرآنه:الأولالمبعث

.واعجاؤهالكريمالقرآن4الثانبمالمبعث
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وتفزيلهالكريمالقرأن4الأولالمبحث

عليهاللهصلىمحمدرسولهعلىالكريمالقرآنوثعالىسبحانهالثهأنزل

القرآنالمسلمونتناقلوقد،السلامعليهجبريلالوحيملكبواسطةوسدم

وأتحريفأيمنسالمآتعالىاللهأنزلهكماإليناوصلحتىجيلبعدجلأالكريم

تغيير.

الكر!م:-القرأقتعر!ف

رسولعلىلا&،بتلاوثهالمتعبدالمعجزتعالىاللهكلامهو:الكريمالقرآن

المدوءمتواترأ.نقلآعنهالمنقولالعربيةباللغةوسلمعليهالقصلىمحمدالله

.الناسبسورةوالمختوم،الفاتحةبسورة

!طثييما،يأئيأنغلوقأييستطيعلاأنةمعجزالكريمالقرآنأنومعنى

الصلاةتصحولاآياتهبتلاوةتعالىالثهإلىيتقربالمسلمأنأي:بتلاوتهوالمتعبد

الناسمنجمعأأنأيمتواترأ،نقلأمنقولأنةومعنىمنه،تيسرماباقراءةإلا

اللهرسولعنالكريمالقرآننقلوا،الكذبعلىاجتماعهميمكنلاالذينالثقات

إلينا.وصلحتى،مثلهمكبيرجمعرعنهمنقلهثموسلمعليهاللهصلى

الكرول:القرأنمقاصد

منوتخديصهم،الإسلامإدىجميعأالناسدهداية!الكريمالقرآناللةأنزل

لرا+تعالىاللهقال،الاخرةوالدنيا!هـاسعادهمتعالىاللهغيروعبادةالشرك

صراطتئ!زئهصبإدفيلئويىآتى!لالفقنتآجمنلئاسقآيئخرقيلتك!نرتتةأيهتنب

،أ.إبراهيمسورةأ!.تخميل!آتغزيزآ

يأني:-ماالكريمالقرآنوأهدافمقاصدومن

ولاوحدهيعبدوهبأن،هعبابعلىتعالىالثهحقوبيان،بخالقهمالناستعريفأ(

جميعها.الإسلاميةالعقيدةبأركانويؤمنواشيئأ،بهيشركوا
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تعالىاللهعصيانومنالشرمنوتحذيرهموالصلاحالخيرإلمماالناسإرشاد2(

.أمرهومخالفة

لهمماوتبين،مصالحهموتحققالناسحياةتنظمالتيالشرعيةالأحكامبيان3(

الأخلاقمجالفي،والخاصةالعامةالواجباتمنعليهموما،الحقوقمن

.والعباداتوالمعاملات

قال!.والآخرةالدنيافيمصيرهميتقررالمقاصدبهذهالناسالتزامضوءوفي

يقضفونآلذينآتمؤجمي!نؤئتممئرأ!ؤئمهنيفيىيقلإىآتفزءانقذاإنةتعالى

"الاسراء:9،أسورة!كبيزاأتجراتفتمأنلضنيخمتآ

الكو!م:-القرأننزول

ليلةفي،وسلمعليهاللهصلىالقرسولعلىالكريمالقرآننزولبدأ

الحوادثحسبمافرفآنزولهواستمر،المباركرمضانشهرمنوالعشرونالسابع

صدىالنيعلىكفةينزلفلمسنة،وعشرينثلاثمدةالناسوحاجاتوالوقائع

جبريلبهانزلىالتياتمكنزولآالآياتأولوكانتواحدةدفعةوسلمعليهالله

آخرأما.وسلمعليهالثهصلىألرسولطمعاغاءأولفيحرايم،غارفي،السلامعليه

يؤتاؤآتفوأتعالمما؟أقوئةفهيوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعلىنزلتأية

ص--صصصص"صصي!صص*?مى

ئظلضون"لآؤفتم!سبتئاتقسيىككئؤقىئئماللهإلىاليإترجعوت

281(.:ةالبقمأسورة

علىالمشركوناعزض:واحدةدفعةوليسمفرقأالكريمالقرآننزولحكمة

وبيناعترأضهمعلىاللهرذوقد،واحدةدفعةينزكأنوطلبوامفرقأ،القرآدننزول

خمقةآلقرءانغقتهنزكتؤلآكقروألذينآؤقاك"سبحانهفقالذلكمنالحكمة

:32(الفرقانأ،!تزييلأؤزئقتةئؤاذكي!لئتثتلكتحذاؤجذة
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مفرقاالكريمالقرآننزولحكمةوغيىهاالكركلةالأيةهذهبينتفقد

ومنها:

يتناسببماالنفوسمنومفاسدهالشركعقائدوانتزاعالناستربيةفيالتدرجأ(

.الحاجاتتجددوالحوادثوقوعمع

علىالناسعلىالكريمالقرآنقراءةمنوسلمعليها!تهصلىالنيتمكين+(

ؤئرءاتا":تعالىاللهفال.وتدوينه،وحفظهفهمهعليهمفيسهل،فترات

الإسراء:16011،!تنزيلأؤتزتتنةئك!ثغقئلئاسيىآغقىيتقرأةرقرقتة

الوحينزول!وباستمرار،قلبهوتطمينوسلمعليهاللهصلىالنيفؤادتثبيت3(

.ونصرهئعالىالثهعونإلىويطمئندعوئهفيليستمرالكريمبالقرآنعليه
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واعجازهالكريمالقرأن4النانبمالمبحث

إعجازفكلمة،بمثلهيأئواانعلىالناسعجزالكريمالقرآنإعجازمعنىإن

القرآنأعجزالتقديرفكأنلفاعلهالمصدرإضافةمنالاقرآنإلىوإضافتهامصدر

علىبيانمنفيهبمادذالكريمالقرآنهذاأنذلكمعنىاوبمثلهيأتواانالناس

.بمثطايأئواأنعناضاساع!شوثبت،اللهعندمنأنه

إعحاز؟كلمةظهرتمتى

النبوةعهديامعروفآيكنلمالمصطلحهذاأنعلىهناننثهأنالمفيدمن

وتعالى،تباركاللهكتابذلكدليلبعد،فيماغرتإنماوالتابعينوالصحابة

اللهكتابفيكثيرأوردماوهذا.الآيةهيالمعجزةمقامتقومكانتالتيفالكلمة

ؤئ!نآلأبقاتحذتآنإلأيمتبآلأئزسيلأنتتغتآؤقاتعالماأفال،وتعالىتبارك

"5تخيريقاإلأبآلأتحتتزسيلؤتابقاقطقفوأئتصيرةلئاق!آثموذاتتتاؤت

:915.الإسراء1

جمنذآلأيثإتقا!لزئيماءئنءايتغقتهأئزكتؤلأئواؤقا!تعالىوقال

ئتقئآتيتتغقيكأنرلتاآؤت!يكمه!آتآ!ئيينتذيرآتأؤإتضآآلئه

!صع"يئريئولمحتيقؤيرؤذتحرلمح!ترخمةلكدافيغقته!إث

(5-ا:05العنكبوتأ

هذاظهرمتىولكنبعد،فيمابالمعجزاتعنهاعئرالتيهيوالآياتفالآية

الهجرجمما،الثانيالقرنقبليظهرلموالمعجزةالإعجازمصطلحأنيغلب؟المصطلح

أباطيلويردون،الكريمالقرآنعنيدافعونكانواالذينالمتكلمينبيئةفينشأولقد

التغة.منيؤيدهمالهمصطلحوهووالأهواء،الزيغوأهلوالزنادقةالملاحدة
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-الكرلمحم:نالقر3ثطالإعجازوجوه

الكريمالقرآنأنعلىمجمعينغيرهممنوالمنصفونالمسلمونكان!ذ

إذاأقول-وساسمعليهالثه-صلىمحمدلسيدناالعظمىالمعجزةوهومعجز،كضاب

ونظمهوبلاغتهالقرآنبيانأنعلىمتفقينأوهذاعدىمتفقينوأولئكهؤلاءكان

..ذلكوراءفيمااختلفوافلقدإعجازهوجوهأهمومنأعظممن

أنالعلما?لىأكثروذهبفحسبببيانهمعجزالقرآنأنبعضهمرأى

التشريعيالإع!زوهناك،البيانيالإعجازفهناكومتعددةكثيرةالإعجازوجوه

علىمجمعونالوجوههذهبتعددوالقائلون.الوجوهمنوغيرهاوالعلميوالخلقي

منهتخلولالأنةذلكوأعفها،وأهمهاالوجوههذهأعظمهوالبيانيالإعجازأن

فيه.مفزقةفهـب،كذلكفليستالأخرىالوجوهأمائعالىاللهكتابمنآية

ماوبكلالإعجازكلمةلهتتسعمابكلمعجزالكريمالقرآنأنويقيننا

منبدلاأنةنرىذلكمعولكننا،متعددةمجالاتمنالكريمالقرآنعليهيشتمل

بعضأسهبوحيث،المتحدثونعنهاسيتحدثبأنهالحريةالإعجازأوجهتحديد

وثلاثينا(نيفإإلمابعضهافأوصدهاالوجوههذهعنيتحدثونوهم،الكاتبين

علىخاصأوجهأيذكرأنيستحقلاكثرها3أنهنجدالئحقيقعندولكنوجهآ

ذكروها:-التيالوجوهمنأوحدة

بالنظم.لإعجازاأ(

.بالأسلوبلإعجازا2(

التناقض.بعدمالإعجاز3(

الماضي.أخبار4(

للسيوطيالقرآنإعجازفيالأقرانمعترك1()
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المستقبل.أخبار5(

التاريخي.لإعجازا6(

لأخلاقي.الإعحازا7(

النفسي.لإعجازا8(

لروحي.الإعجازاو(

التشريعي.لإعجازا(15

العلمي.لإعجازا(11

.العدديلإعجازا!12

الئربوي.لإعجازا(13

هذهمنكثيرأأننجدفكر،وإجالةرويبعدلكنناعددوه،مماذلكغيرإلى

الإعجاكأفييندرخأنيمكنوالهىبويالخلقيفالإعجاز،غيرهمعيندرجالأوجه

نجعل!أننستطيعوالنظموالأسلوب،والروحيالنفسيالإعجازكذلكالتريعي،

البياني.الإعجازوهوواحدبابفيكله

ئفصيلها:أربداقطالأوجهأقا

:الأولالوجه

-تالعلميلإعجازا

السلمونالعلماءوقعفلقدالعصر،هذافيالإعجازوجوهأبرزهو

تفسيرأالآياتهذهوفسروا،علميةمضامينذاتكثيرةآياتعلىالمعاصرون

وقدقوها،والقرآنبالإسلامثقتهمفزادتالمسلمينللمثقفينوقذموهاعلميأ،

الغربيين،العدماءإلىوقدفوهاوالالتزامالقرآنعالمإلىفقربتهمالعلمانيينالممئقفين

المعاصرةالعلميةالحقائقأحدثمعيتفقعلميصدقمنفيهالمافدهشوا
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إلىبعضهموقادتوسلمعليهالثهصدىمحمدبنبوةوقالوابالإسلامالظنفأحسنوا

بوكايموريسالدكتورمثل،المسلمينمنو!ارفاسلم،والإيمانالإسلامعالم

الله.شاءإنبعدفيماإسلامهقصةعننتحدثسوفالذي

الكريم:القرآنفيالعلميبالاعجازاهتمواالذينالعلماءمن

،الفنديالدينجمالمحمدود.،الغمراويأ-مدومحمد،جوهريطنطاوي

.الشعراويمتوليمحمدوالشيخ،الزندانيالمجيدعبدوالشيخنوفلالرزاقعبد

الإعجاز:-هذاعلىالأمثلةمن

لطمهتجغلتةثتم!ط!!ئنشققهينآلإنستنخققتاؤتقدتعالىةاللهقالأ(

قخلقتائضغةآتغققةلحلمماغققةلئالقةآثفخققتا!تيهإي!قرايىفي

آلئةقتتازكءاخرحلماأتشآتة!صتخضالجط!آقكستؤتاجمطضانفضغةآ

،-1214المؤمنونأ،!لخيمينآأخستن

ثمأفيمارحمفيواحدةدفعةكفهيخمى!الإنسانألى؟العلماءعندالاعتقادكان

إنماالإنسانأد؟الأجنةعلماءاكتشفالعمميالتقدموبعدفشيئأ،شيئآينمويبدأ

فيلدعظامالأولىالأصولتبدأثم،مضغةثمعلقةيصيرثمأولآنطفةيخلق

الجظام،تكسوالتياللحميةالمعضلاتالأولىالأصولبعدهاتتيهونثم،التكوين

وسلمعديهالثهصدىمحمدالأميالنيلسانعلىالكريمالقرآنبهنطقماوهذا

الخالقين.أحسناللهفتبارك

اللهوفال")(ئذكرون)لعلكمزوجينخلقناش!ءكلومنأنعالىاللهفال(ب

ومماأنفسهمرم!ا،رضننبتمماكلهاالأزواجخلقالذيسبحان"نعالى

194(.:الذارباثسورغ)1(

-28-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


جميعيعمالزوجيةنظامأنالآيتينهائينفيلنائعالىاللهيبين1)1(يبصرونلا

فينشاهدهالذيالزوجيةفنظام،الجراتأكبرإلىشيءأصغرمنالمخلوقات

ولقد،المخلوقاتسائروفيبلالنباتعالمفيموجود،والحيوانالإنسانعالم

أمثلةومن،الخالقينأحسناللهفتباركالنظامهذاوجودالحديثالعلمكثت!

فيوالموجبوالسالبوالنباتوالحيوانالإنسانفيوالأنحىالذكرذلك

ذلك.وغير،الذرةتكوين

الفاني:الوجه

الغيي:الاعجاز

كئيرعلىالقرآناشتملحيث،القرآنأوردهاالتيوأخبارهالغيبأنباءهو

بيانيذوقإلىيحتاجلاالإعجازوجوهمنالوجههذاوإدراك،فيهالغيبأنباءمن

ئتوفرأنيمكنوهذه،تاريخيةإخباريةعلميةثقافةإلىيحتاجإنما،لغويةأدبيةوثقافة

العربي.وغيرالعربيلدى

تأليفمنلاالثهعندمنوأنه،مصدرهعلىتدلالقرآنفيالغيبوأنباء

بمعرفتهاولاالأخباربتلكلقومهولالهسبيللالأنةوسلمعليهاللهصلىمحمد

وتحصيلها.

الغيي:-الاعجازألوانأ(

وقصصالماضيأخبارعنالقرآنأنباءبهويقصد:الماضيغحب:الأولاللون

هذهومقارنةبهم،ئتعلقوتفصيلاتورواياتمعلوماتمنأوردهوما،السابقين

من2ناللوهذايسميوبعضهمالأثريةوالاكتشافاتالتاريخبأخبارالقرآنيةالأنباء

(.التاريخي)الإعجازالغييالإعجازألوان

361(.:يسسورة)1(
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الحاضرةالموجوداتعنالقرآنأنباءبهويقصدالحاضر:غيب:الثائياللون

والشياطين،والجنالملائكةمثلحياتها،تفصيلاتوبيان،الإنسانيراهالاوالتي

القرآنكشفيشملكما،سبحانهاللهصفاتعلىالناستعريفأيضآويشمل

!ا.تنفيذهمفبلوالمنافقينالكافرينومكائدلمؤامرات

أشياءعنتخبرالتيالقرآنيةالآياتبهويقصد:المستقبلغيب:الثالثاللون

تدكووقوعبعد،فيماالاياتثلكمدلولوتحقيق،المستقبلفيمشحدثوأحداث

.الآياتأخبرتكمافعلآالأحداث

الأخبارفي)الإعجازالغييالإعجازألوانمنال!وناهذايسميوبعضهم

(.المستقبلية

الغيي:الإعجازعلىا،مثلةومن2(

شأ5لربرآفيترآءةتكصأشأوتبهكصئنأئحقازئحصختر:"تعالىفال

الاتمر.43-1،!آلذبرؤيولونآتخقغستئقرنم!ئنتصيرخميعتخنيفولون

وهزيمةالمسلمينانتصارعنمكةفيالقرآنأخبارعلىالآيةهذهوثدل45،

الغيي.الإعجازألوانمنالثالثاللونعلىتدلوهذهالمشركين

الثالت:-الوجه
لأ

-:التشريعيالاعجاز

التيوالمبادئ،ومناهجهونظمهالقرآنتشريعاتالتشريعيبالإعجازالمقصود

إلي!.هدفالتيوالهدايةارساها،التيوالأسسإليهادعاالتيالقيمأوقررها

كافةشملتونظمآ،ومبادىءومناهجتشريعاتالكريمالقرآنئضمنلاتد

العباديأوالعقديالجانبوسواءالجتمع،حياةأوالفردحياةسواءالحياةمجالات

وأالدستوريأوالدوليأوالسياسيأوالاقتصاديأوالاجتماعيأوالأخلاقيأو
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فيوالتشريعاتالمبادئمنالقرآنأفرهمابينالمقارنةولدىذلكغيرأوالعسكري

وماالطويلتاريخهافيالبشريةأقرتهماوبين،المختلفةوالجوانبالمجالاتتلك

تشريعاتبينالبعيدالفرقيظهروعلمائها،ومفكريهاعباقرئهاعقولإليهاهتدت

القرآنفيالتشريعيالإعجازعدىنتعرفذلكومنالبشر،وتشريعاتالقرآن

الكريم.

النظميدرسونالذين:اللةزحمهقطبسئديقولالمعنىهذاوحول

،القرآنهذابهجاءالذيالنظامويدرسونالتشريعيةالأصولأوجتماعية،الى6

جميعهـتحياتهاومقتضياتالإنسانيةالجماعةتنظيمإلىفيهالنظرةانيدركون

كل..ومرونةيسرفيوالئقلباتالأطوارلمواجهةفيهالمدخرةوالفرصىجوانبها،

وأواحدجيلفيالعقولمجموعةأوواحد،بشريعقلبهيحيطأنمنأكبرأولئك

الأشياء)1(.جميعفي

:-التشريعيالاعجازعلىالأمثلةومن

والغسرإ.والتيممالوضوء10

.الصيامنشريم2.

وألخنزير.والدمالميتةتحريم3.

الربا.تحريم4.

الدين.حولالإسلاميالتشريم5.

:-والغسلوالتيممالوضوء1(0

شرطأالوضوءوجعل،الصلاةإلىالقيامعندبالوضوءالمسلميناللهأمر

يأئقا":تعالىقال،التيممفعليهمالماءاستعمالمنيتمكنوالمفإذاللصلاة

.178صفحة3الظلال)1(
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تضراييئآتىإؤأتدتكتمؤخوقكتمقآغسيفوأآلض!قوةتىإئقئصإذاءاقئوألذيىآ

كنئمؤإنقآظفروأخئتاكنئتمؤإنآلكغتةييتىإؤأزخقتميرءوسيكمؤآت!خوأ

ققتمآلئحتمآءلض!ئئمأؤآتغآبطئنتنكمأخدأؤتجآءشقرغقئأؤئزضى

يريذتائتةؤآيديكميؤخوهمقآم!خوأطئتاصتجيةاقتتفضوأضآتتجذوأ

غقيكتميغقتةوؤيئيتميئطفرئحغايريذؤليهنخر!ئقغقتضمليخغلآلئة

:6(المائدةسورةأ!،تشتكروتتغق!تم

:العباديالتصمريعهذامنالحكمةإلىالأبةوتثير

.."ليطهركميريدولكنحرج،منعليكمليجعلاللهيريدما"

نأيريداللهلأن،للجنبالاغتسالواشئراط،التيممأوالوضوءاشتراط

أنناأيةالكثيرةنعمهعلىسبحانهنشكرهوحتىعلينا،نعمتهيتموأنيطهرنا،

منالحكمةأنيظنالمسلمينوبعض.اللهنشكرفإنمانغتسلأونتيممأونتوضأ

،الصلاةأدائهمثلالوضوءأعضاءينظفالمسلمأنأيالنظافةهوالوضوءتشريم

هيكانتفلوالوضوء،منالحكمةهيالنظافةليستذلك،فيمعهمولسنا

أقيا!نظافةامحققآاستعمالهعنالعجزأوفقدهعندالماءعنالبديللكانالمقصودة

التيمم!أعضاءوئنظيفتعقيمبهدفابباقيالتيمملكان

الغبارأوبالزاب3تواليدالوجهم!حهل؟النظافةيحققبالزابالتيممهل

حكمةأنيبدو)والتيممالوضوءحكمةعنقطبسيدفقول؟النظافةيحقق

منأوأحدهمامنالبديلفإنإلاو،نظافةمجردهي(سستالغسلأوالوضوء

تكولىالغسلأوللوضوءأخرىحكمةمنإذنبدفلاالحكمةهذهيحققلاكليهما

إ!التيممفيكذلكمتحققة
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الاستعدادهيكانتربماأنهمافقطنقولولكننانجزمأننحننريدولا

اللاتاءوبين،العاديةاليوميةالحياةشواغلبينيفصلمالعملاللهللقاءالنفسي

مكانأوأخسا!امكان-الجانبهذافي-التيمميقومثمومن..الكريمالعظيم

النفس،بدخائلاللطيفالشاملالكاملاللهعلمهذاوراءويبقع!الوضوء

الاغتسالوحكمةالخبير(اللطيفإلايعلمهاولاتعملالتيودروبها،ومنجاتها

نفسي،معنىعنعمليةحركةكانتربماإنهافاطهروا(جنبأكنتم)وإنالجنابةمن

ثم،كيانهفيأصيلةونفسيةفطريةحاجةيحققفإنهشهوتهيقضيعندماالإنسانإن

العمليةهذهفيويشاركالشهوةقضاءعنديتلذذجسمهأعضاءمنجزءككأن

يغتسلالإنسانإن.الحدثورفعالجنابةيإزالةالاغت!ى،لفإنولهذا،الجنسية

كليغسلوهو،عندهاضفسيةاالحاجةوتمبية،شهوتهقضاءلهيسئرالذيدئه()شكرأ

مشاركةالثهشكرفييشارك)1(جسمهمنجزءكلوكأنبالماءجس!مهمنجزء

ولعدهالث!هوة،فضاءعندوالتلذذالاستمتاعفييشاركجزءكللأن،ماديةعملية

"تشكرونولعلكم!بقولهوا(ضيمموالغسلالونحوءآيةختمتالمعنىهذالأجل

أعئم.والله

الرابح.الوحه

-:البيانيلإعجازا

يومالبيانيالإعجازوإنالقرآنإعجازفيالواضحالبارزالظاهرالوجههو

والفصاحة.والبلاغةالبيانعلى

العصرفيالعربلأنالإعجاز؟فيالبارزالوجههوالبيانيالإعجازهذأإن

والبلاغة،والفصاحةالبيانمنمستولىوأسمىوأرفىأرفعمنكانواالجاهلي

.الخالديصلاحللدكتورالفرآنإعجازفيالبيان)1(
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العصورفيوالمسلمينللعربالبيانيالمستوكماوإنبيانهمفيشيءأقوىكانوا

الجاهلي.العصرفيالبيانيئالعربمستوىمنأقلكاناللاحقةالإسلامية

بهتحذىالذيالموضوعهوالبيانكان.الرفيعالبيانيالمستوىلهذاونظرأ

به.وتفوقواالعرببهمهرفيمايكونالتحدممطلأنالعربالقرآن

كانتمنهمالمطلوبةالمثليةوأن.العربالقرآنبهتحذىالذيهوالبيانإن

مثلهسوربعشرأو،البيانفيالقرآنمثلبسورةبالإتيانطالبهمحيثبيانيةمئية

ولا،العلمفيم!ثليةمنهمالمطلوبةالمثليةتكنولم،البيانفيمثلهبحديثأوالبيانفي

وموضوعاته.القرآنمعانيمنذلكغيرفيولاالغيبأنباءفيولاالتشريعفي

فلما،بيانيةمثليةمنهمالمطلوبةالمثليةوكانتبيانيأ.تحديآلهمالتحديكان

إعجازأأعجزهمقدالقرآنيكونوبهذابيانيآ،عجزهمكانالمعارضةعنعجزوا

)1(بيانيآ

136.صالخالديصلاحللدكتورالقرآنإعجازفيالبيان)1(
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:التحديمناطهوالبيانيالإعجاز

والفصاحة،والبلاغةالبيانوهو،فيهويجيدونيتقنونهبماالعربالقرآنتحذى

لهمقالولهذا.والفصاحةوالبلاغةالبيانفيمثلهأراد،القرآنبمثلطالبهموثما

تننؤآدغوأئقترل!ئثل!!سئؤربغشترقآئوأئلآقترلةيفولونأتمةتعالى

ذات()مافزياتوكلمة113هود:!،!صتدق!نكنئصإنآدث!وي!ذفنآسمتطعئص

عشرمنهمالمطلوبأنإلىتشيرفهيوالإعجاز،والعجزالتحديفيهامةدلالة

مئلوليسوأسنوبهاوبلاغتهاوفصاحتهابيانهافيالكريمالقرآنسورمثلسور

وأخبارها.وموضوعائهاعلومهافيالقرآنسور

قاللماوالأخبارالقصصفي(التاريخي)الصدقهوالتحديمناطكانفلو

والتشريعي!والموضوعيالعلمي)الصدقهوالتحديمناطكانولو)مفزيات(

()أ(!)مفزياتقاللما،وتشريعاتهوموضوعاتهالقرآنعلومفي

والغيوبوالأخبارالعلوممن-تحداهمعندما-العردتالقرآنأعفىلقد

والش!ولالصورةوهو،والأسلوببالبيانوطالبهم،والمعانيوالتشريعات

غيرمفزتالبيانهذاكانولو،فصيحوبيان،بليغةبألفاظطالبهم.والقالب

صحيح.

كانلذلكالبيانهومنهمالمطلوبأنوبما،البيانفيكانالتحديأنوبما

البياني!الإعجازةوكان.البيانفيلهممعجزأالقرآلنوكان،البيانفيعجزهم

التحدكط.بهكانالذيالإعجازوجههو

137.صالخالديصلاحللدكورالقرآنإعجازفيالبيان)1(
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الأمر:هذايلاحظوهو(القرآنفيالفيئ)التصويركتابفيقطبسيدقال

المؤمنونبسحرهالإقرارعلىاجتمعوكيفالاستحواذ؟هذاالقرآناستحوذكيف

السواء؟علىوالكافرون

الاقرآنآياتبعضسمعلماكفرهمنالرغمعلىالمغيرةبنالوليدفهذا

كلاممنولاالإنسكلاممنهوماكلامآ،محمدمنسمعتلقدقالالكريم

الذيفإن،عليهيعلىولااجعلووأنة،لحلاوةعل!يهوإلىلحلاوةلهإ،والله،الجن

بينمحكمونسقاطعنى،فيوبلاغةاللفظفيفصاحةالكريمالقرآنفيوجدوه

كلاممنولاالإنسكلاممنهوما:يقولجعلهوغيرههذاكلووضع،الآيات

الجن.

يذكروبعضهم،يجيبثمجملةالقرآنإدماينظر،القرآنمزايافيالباحثينبعض

كاملآ؟صارأنبعدموضوعائهمنيستمدها،أخرىأسبابآللقرآنالفنيالشق-غير

.والكونالإنسانخمقفيكونيةعلومومن،دقيقتشريممن

فيالقولفمامكتملآ،للقرآنالميزةيثبتإنماالنحوهذاعلىالبحثولكن

كلالحالىبطبيعةتجمعولا،علومولاغيبولافيهاتشريعلاالتيالقلائلالسور

اللحظةمنذالعرببهاتبحرقد،القلائلالسورهذهإن؟القرآنفيالمتفرقةالمزايا

تسترعيالتيهيالكبرىالأغراضولاالمحكميعالتضيكنلموقتوفيالأولمما،

فيالسحرمنبععننبحثأنإذنيجبالإعجابمنهموئستحق،إحساسهم

نأوقبل،الكونيةالعلوموفبلالغيبيةالنبوءةوقب!!المحكمالتشريمفبلالقرآن

أيامفيكانالذيالقرآنفقليلكله،هذاتشما!،مكتملةوخدةالقرآنيصبخ

محتوبآذلكمعوكانبعدفيماجاءتالتيالأشياءهذهمنمجردآكانوقال3الدعوة

)1(.العربتذوقهالذيالأصيلالنبعهذاعلى

باختصار.أا-56الثرآنفيالفنيالتصوير)1(
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--التحديمراحل

منأكئروفيواحد،وقتمنأكثروفيآية،طنأكثرفيكانالقرآنتحديإن

كذلك:مراحلهوتعددتالتحدكطآياتتعددتلقد،كذلكمكان

قلتأتوا"تعالىقال!معيمان،فدرتعيينغيرمنالقرآنبمثليأتواأنتحدواأولآ:

:34،الطورأ!حيم،صتداليهتكانوأإنثتلإتتحديحث

ي"تعالىقال،أخرىمرةالعنانلهمأرخى،بمثلهيأتواأنعجزواولماثانيأ:

آشتطغئصقنؤآدغوأئقترلص!ثثلإءشؤربغشرقأتوأئلآقترلةلونيفوأتم

بجقيمأئزكآئضآقآغقموأتكمل!يستتجيئوأقإ!كنئ!صتدقينإنآلئهذوينئن

-14(أهود:13!،م!يفوتأنئصققلفؤإلأتةإلأؤأنآلته

المؤنةعليهموخفف،العنانلهمأرخىيستطيعواولمواعبزفلماثالثآ؟

قتلإءيسئوزةقأتوأملآقترلةيفولونإأمئعالىقالواحدةبورةمنهمفاكتفى

38(.أيونس!ع"صتدقينكنئمإنآلئةولنذثنآشتطغئصقنؤآذغوأ

يأتوااناالأخيرةالمرةوكانتفتحداهممكانهميراوحوالمالقومولكنرابعآ:

زتبقيئحنئمؤإنأسبحانهفقال،الوجوهمنوجهمنولو،القرآنتشبهبسورة

نإآلئ!ذويطفنشئقذآءئحمؤآدغوأئتل!ئنبسئوزةقأتوأغتلإتاغقئترتتاثضا

آلتاسقؤئوذقاآلتىآلتازقآئقوأتقغفوأؤلنتفغلوألتمقإنير!!مئ!ضلإال!ن

؟23-24(البقرة1!"يتكمرينأعذتتجخازةوآ

البماثي:-يلاعجازاهمله

الكريمالقرآنينتظملأنه(،البياني)الإعجازالقرآنإعجازوجوهأعظمإن

الإعجازوجوهمنالأخرىالوجوهأماوقصرآ،طولأاختلافهاعلىسورهكله،
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فنحنلنا،فسرتإذاإلامعانيهانتذوقولاالدقائقهذهندركلايجعلنا،سليقة

والتشبيهالاستعارةأنإلىذهبواالعلماءمنالمحققينإنسواء.وغيرناالعرب

هذاجوهرهووحدهالنظمولكنالقرآنيالإعجازجوهرمنليستالبديموأنواع

الإعجازبأنالقولف!نلذا!ونفسي)فكري:اثنانجانبانله-والنظمالإعجاز

إعادةإلىبحاجة-المسلماتمنيكونيكادأنهرغموحدهمبالعربخاصالبياني

فيكتبستوغيرهاالأسبابولهذهقبل،منالقضيةهذهعلىنبهمنأجدولمنظر

بالتحديد.البيانيالإعجازعنهذامجثي

)1(:البيانيالكريمالقرآناعجازمفهومفيحريزساميالأستاذرأيد-

أودبدايةالإعجاز)2(،لمفهومالشخصيرأيأسجلأنالعجالةهذ"فيأود

:-وهيجملةقول

فسبحانالسر،هذاإدراكعنعجزنافيهوالكريمالقرآنإعجازفيالسرإن

فينجدهالذيالبيانيبالإعجازالقولهو:النفسلهتطمئنوالذي.القرآنمنزل

.كبيرةوسورةصغيرةسورةبينذلكفيفرقلاكله،الكريمالقرآن

جعلهايمكنالعلماء:اعتبرهاالتيالوجوهمنالإعجازيالوجههذاوغير

ئكتشف".مماعنهسياقالوماقيلماللقرآنالربانيالمصدرعلىالدلالةقبيلمن

؟مفادهوالذيالكريمالقرآنإعجازفيالحمصينعيمالأستاذرأكطوأعجبني

ما/المميزاتهذهومنمثلها،عنوغعزجمالهاأذرذبميزاتباغتانقرآنبأن

-العربعند-الكلاملأساليبمخالفأجاءالذيالغريبالقرآنأسلوبإلييرجع

بيانهويصعببالذوقيدركداخليهوماومنها،الواضحةالحلاهرةالمميزاتوهي

متعذرآ.يكونقدبل،وتعليله

ث.334،صالبيانيالإعجازمننظراتحريز:ساميكتابيراجع)1(

.السديدةالمنهجيةتقضيهماهذأ21(
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القرآنمنآيةكلفيموجودةليستمثلأالغيبفأنباءكذلث،فيهاالأمرفليس

هذهأهمالبيانيالإعجازكانهناومن،والتشريعيالعلميالإعجازوكذلك

علىسورةمنهتخلولاكد5القرآنفيعاملأنهأتمهاتهوبلوأعمها،الوجوه

كذلكوليس-القضيرةالسورةمقدارعلىتكون-آيةكلفيهوبلقصرها،

.الأخرىالوجوه

كانوإذا،النظمإلمماوجوهرهلبهفييرجعإنماالبيانيالإعجازكانوإذا

الحياةدامتمااللهأنزلهمنذوعجمهاعربهاجميعها.الإنسانيةكتابالكريمالقرآن

بالعربخاصأالنظامهذايكونأنالمنطقيمنفليسكذلككانإذاوالأحياء،

إنماالبيانيالإعجازأنظنوالأنهم،القضيةهذهفيغلطمنغلطوإنما،وحدهم

الصورة،الحسوترهق،النفسوتلذذهاالعواطفتمتعالتيالصورةعنحديثهو

باختلافقومكلعندتختلفوهذه،والتشبيهوالكنايةالاستعادةعلىتقومالتي

علىيقومالذيالبيانيبالإعجازنعنيوإنما،حسبوهكماليسالنظمولكن،بيئتهم

هذهو)ختيارجهةمنجملهافيالقرآنلكلماتكانالذكطالزتيبذلكم،النظم

كانقضيةوتلك.السورةفيوالآياتالجملثرتيمبثم،أخرىجهةمنالكلمات

يدركونهافإنمااليومالعربأماوسليقتهم،بذوقهمالقرآننزولعندالعربيدركها

سواء.ذلكفيوغيرهمهموقائعها.لهموئبينلهمتفسرأنبعدبالفطرةلابالفكم-ة

النسا:؟اأأؤآتحسئوفتمييقاؤآززموفتم!سبحانهقولهأنالعربيأدركفاذا

ينبغيأولئكرزقن3وهواقتصادجمما،لأمر)منه(كلمةعلى)في(كلمةفيهاختيرت

يعرفأنيمكنالعربيغيرفإنه،ورأسهأساسهمنلا،ألأموالئنتجهممايكونأن

:أ!آغرتتاسبحانهقولهأنالعربيأدركوإذاالقرآنمعانيلهئفسرحينهذا

الإلاقاءدونالإغراءكلمةفيهاستعملتالمائدة"أ(ؤآتتغضمآء"أآتغذاؤةصتتتفئم

له،يفسرحينماالعربيغيريدركهأنيمكنهذاف!ن،والدوامالإلصاقعلىلتدل

العربيةعنبعدناولكنعربأ،كوننامعفنحن،اليوموضعناعنذلكعلىأدلولا
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المتأخرينجعلماوهذاومميزائه،ابخالدالأدبصفاتحوىأنهفيوذلك

..جمالهويئذوقونإعجازهيدركوناالعربيةتعلمواومنالعربمن

خيروتحقيقالأعلىللمثلتسعىموضوعيةوحدةفيهجعلتالمميزاتوهذه

لتنظيمتسعىالتيالخلقيةوالقيمالرفيعةالتعاليمداخلهفينجدوأيضأ،الإنسانية

أسلوبهننسىولاجمالها..أسرارمنسرالبساطةهذهوفيبساطتها،علىالكون

..)1(العظيم

عباداتمنفرائضهوإيضاحبيانفيالمختلفةالخاصةأساليبهالكريمفللقرآن

الحكمة،وأسموب،والزهيبالزغيبنجدفأحيانأ،وهداياتوتعاليمواحكام

الكريمالقرآنفينجدوكذلك،النفسأسرارعنالكشففيمتنوعةوأساليب

الهداية.طرقفيأسلوبهلهفنونهجميعوفيمعه،ونحيانعيشهالذيكلهوافعنا

أسلوبوكذلك،الإعلامأسدوبنجدوكذلك،أقومهيللتيهذهوالهداية

.الخ..الاجتماعيةالأمراضمعالجةأسلوبنجدوأيضآ،الجريمةمكافحة

الأسلوبوهذا،معانيهعنالكشففيالمتفردأسلوبهلهيبقىالكريموالقرآن

إلهية.ربانيةصبغةفهي،الكلاميحملهاالتيالذاتيةالصبغةفييتمثل

كممةوكل.ال!صيمالقرآنكلماتمنكلمةكلفيقائمةالإلهيةالصبغةوهذه

ئدركلاوهذاالافغال،الوجودلهوهذا،الذاتيالحقيقيوجودهاتعالمماالثهأعطاها

محسوعسة.غيرقدراتمنالإلهيةفالمعانيله،يرمزوإنماالبشرعند

.الإعجازيالطابعتشكلالإلهيةالصبغةوهذه

باختصار(-)52صالفرآنإعجازفكرة:الحمصيبنعيمالأستاذ)1(
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الثاني:الفصل

العري!التهوآ،فيالبيانل!أ!لمحبئرمكقبسات

مباحث:ثلاثةويضم

المتقاربة.الألفا!ربينالفروقابيان4الأولىالمبعث

ثرآنية.لطانف:الثانبمالمبعث

القرآني.التمبيرفيالكلمةبلاغة:الثالثالمبعث
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المتقاربةالألفا!بينالفروقابيان4الأولالمبعث

:الكتابو+ليناهمالكاباوتوا:الأولالمطلب

:-القرآنيالبيانفيالكتابوآنيناهمالك!تابأوتوابينالفرق

فةص،الكتابأوتواالذينعلىالكلامفينراهماالقرآنيالتعبيرروائعمنإن

تباركالمولىفإنالكتابلأهلوثناءمدحمقاتمالمقائمكانإذاأنهنجدالقرآنيالبيان

الماتامكانهـاذا،الكتابآئيناهمةنفسهإلمماالكتاقيإيتاءوينسبذاتهيظهروتعالى

9الكتابأوئوا:ةفيقولالمجهولإلىالإيتاءفعليبنينجدهلهموئقريمذممقام

:-الأمثلةومن

ثقكاؤءاتتتفمتجكقةؤآتيهتتآإتراهيتمالآتءاتتتآإققذئعالىاللهقول

ءيلإسترتيىءاتيتاؤتقذ)أوتعالىئباركويقولالنساء:154أ"غطيقا!

لغقمينآكقىؤقضقتفتمآلظئتتئنؤززقتفملئئؤةؤآؤآتخكضآتيهتنت

فمقتل!ينآليهتنتءاتيتفئملذينآة:وتعالىتباركويقول:16،الجاثيةأ!"

ينكئاإئازل!اينلخقآإتةي!ءاقئائوأقاغقتهتمئتقئؤإدا!ئؤجمئونيهء

تباركاللةأسنذالقرآنيةالآياتهذهفي52-53(!القصص14!ئم!ميمينقتي!

ئنقرلقتتذأ:وتعالىتباركقالحينفيالمدحمقامفينفسهإلىالإيتاءوتعالى

كا"يغقموتلآكأتفتمطفويىهتمؤزاءآلئ!صتنتتيهتنتآأوئوأآلذين

ثنتصييتاأوئوألذيىآتىإترتضأأوتعالىتباركوفال(أأه:البقرة1

فغرضئونؤفمئتفؤقريقلمولىثؤتتتفضييخكتمآلث!يهتتتىإئذغؤنآتيتت

ينآتيهتنتأوتوألذيقآينؤتتستضغىةتعالمماوفال:23(عمرانآلطأ!!3"
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غرصينللثدافإنؤتتفوأتضيروأؤإنتحثيزاأذىأشرئحو-أآللإينؤينقتيتم

.لآياتامنوغيرها:6)1،عمرانآلأ"!آلأئويى

.المجهولللفعليبنيالكتابلأهلوالتقريعالذممقامففي

والنعيم.النعمة:الثانيالمطلب

القرآني.البيانفيوالنعيمالنعمةبينالفرق

اختلافعلىالدنيالنعمهيإنما!الكريمالقرآنفينعمةكلمةأننلحظ

وجمعآ.مفردآاستعمالها،مواضعفييتخلفولاذلكيطردأنواعها

تجقابآشنديذآلتةقإنتجآءتةقاتغل!ينآلف!يغضةئتذلآأؤقنئعالىكقوله

غقيكم"آدتهيعضةآذ!روأيقوجمهموستىقاكؤإذ:أتعالىوقوله121:االبقرة"أ!

بنعيمخاصة،إسلاميةبدلالةالقرآنيالبيانفيفتأئيالنعيمصيغةأما:6،إبراهيمأ

كقوله:آيةعشرةستوعددهاالنجمآياتكلفييتخلفولاهذابطردالاخرة

وقوله:138المعارجأتجيو!جم"تجئةيدخلأنئتفمآمريئحلأأتطقغ؟تعالى

نأ!تعالىوقولهالشعراء.185أ"لئجيو!آتجئةؤزتةينإؤآتجغقيىتعالى

:8،ألتممان!!لتجييمآتجئحثتفتملضنلخنتآؤغمفوأءاتتوألذيىآ

وأثس!ا:حلفالئالثتالمطللب

القرآني:البيانفيوالقسمالحلفبينالفرق

قؤئمؤتيهئفمقنكصفمؤقاتمنمإئفتمبآلف!ؤتخيفو!!تعالىالثهقال

غطيؤتغقمونلؤتق!وؤإنةو!:سبحانهوقال:156التوبةأ"!عتقرموت

المعاجم،بينهماتفرقوقلمابالآخر،أحدهمايفسرماكثيرأا:76الواقعةأ،!ا

ترادفهما.بمنعالكاملالاستقراءفيشهدالمحكمالنصفيالأعلىالبيانإلمانحتكم
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)أيباليمينالحنثفياس!شاءبغيركلهاموضعآعشرثلاثةفيحدف()مادةجاءت

وهمآ.أوحقيقةكانتسواءالصادقةالأيمانفيفيأتي.القسموأما(الكاذبةاليمين

القسمويكون(الكاذبةاليمين)أياليمينفيبالحنثالحلفيختص!وبهذا

القرآني.البيانفياستعمالهاطردماوهذا،اليمينلمطلق

والخوت:الخشيةالراى:المطلب

القرآني:البيانفيوالخوفالخشيةبينالفرق

ئنؤلئتدتئفم!تعالىوقال:18(التوبةأ"آلتهإلأؤتوتخشقأتعالىقال

عنتافترقالقرآنيالبيانفيالخشيةأننلحظالنور:1،55،أتتاخؤفهمتغد

أنفيجوزالخوفوأما،نخشاهمنبعظمةصادقيقينعنتكونبأنها،الخوف

يأدون،وحدهلث!إلاتكونلاأنيجبفالخشيةولهذابالقهر؟تسلطعنيحدث

الايات.بصريحالحكيمالكتابفياستعمالهامواضعكلفيذلكيطردق،مخموا

اتبعومنربهمرسالاتيبلغونالذينإلىالكريمالقرآنفياللهخشيةوتستند

عنه))(.ورضواعنهمألثهرضيوالذينوالعلماءوالمؤمنينالذكر

:وامراةزوج:الخامسالمطلب

القرآني:البيانفي(وامرأةزوجأبينالفرق

ؤأخاأزأنف!ميكتمثقتكوخققأقءايييماءؤين!وتعالماسبحانهالثهقال

سبحانهاللهقال21،:الرومأ"ؤزخضةئؤذةتتتمؤتجغلإتتقالتستكئوغ

تختتحاتتالوطؤآقرأتنوحآقرأتكقروألفذيىقتلأآدتةضترت!وتعالى

لفظيستعمكآنيالؤالبيانأننلحظأ،:هالتحريمأ"صتيخ!طتاجمتابجمقغتذتن

226.صالكردمللقرآنالبيانيالإعجاز)1(
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أحدفيقوميزادفاأنالقريبمنيبدووقدوزوجهآدمعنتحدثحينمازوج

سريعطيناالذيوهوالمعجز،القرآنيالبيانيأباهماوذلكالآخر،مقاماللفظين

ئكونحيثتأتي)زوج(فكلمة،وزوجهآدمبينالعلاقةمناطالزوجيةفيالدلالة

ؤين!تعالىكقولهوحكمأتشريفآأو،وآيةحكمة:الموقفمناطهيوجيةاك

ئؤذةتتتمؤتجغلتمهاإلتستكئوأأزؤخاأنفسيكمئنتكصخقنأقتاتيإء

جمنتتاقمتزئتايفوئونؤآلذينأ:تعالىوقوله:121الروم1،ؤزخقة

لزكريااستجابلمائعالىوقوله؟74(الفرقانأ،أعكففزةؤذزثيتاآزؤاجما

يختىتةوؤؤقبتاتةرقآستتختتا!تعاققآلحكمتها،الزوجيةوحققت

والمودةالسكنمنالزوجيةآيةتعطلتفإذااالأنبياء.159"زؤجهتةوؤأصمقختا

امرأة:يستعملالاقرآنيفالبيانقىملأوبعقمأوالعقيدةفيتباينأوص!ينةوالرحمة

.زوجلا

:03(يوسف"أئف!يهءغنقتنقائراليذلغزيزآأآمرآتتعالىكقوله

ناجمتابمينغتذتنيتختتحاتتالوطؤآقرأتنو!آقرآت"تعالىوقوله

يىتضؤاآيخفتؤإئى!جلالهجلوقوله،ا:هالتحريمأ!قخاتتاهقا-صتيخين

:ذامريمأ"!ؤيث%لذنكينيىتق!تغاالزاآقرآيىؤتحاتمتؤزآءىين

والحلم:الرويا:السادسالمطلب

القرآني:البيانفيوالرؤياالحلمبينالفرق

بأنهاسيافهايشهد،مراتثلاث(الأحلام)الكريمالقرآناستعمل

الجمعبصيغةالثلاثةالمواضعفيوتأئي،المختلطةوالهواجسالمهوشةالأصغاث

آخر:عنحدمفيهيتميزلاوالتهوشالخمط!علىدلالة
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ئايةققيأتتاشتاجمرفؤتلآهترلةتلأخقممأضغثئوغقاتلأتعالىقالط

،5:لأنبياءا1"!ؤلونآلأأردميلتحضآ

الصادقةالرؤيافيكلهامراتسبعالكريمالقرآنفيجاءتفقدالرؤياأما

والصفاء.والوضوحالتميزعلىدلالةالمفردبصيغةإلايستعملهالاوهو

لكقتيهيذوأإخؤيكغقىزءتاكتقصئمقلآيئتىقالآةتعالىاللهفال

51:أيوسف،،!ئييهتغذؤيلإن!نآلمثئتطنإنكتذا

:والانسانالانسالسايع:المطلب

القرآني:البيانفيوالانسانالان!اصتعمالبينالفرق

نقيضعلىالمشتركةمادتهالدلالةالعامالملحوظفييلتقيانوالإنسالنالإنس

علىالجنمعالكريمالقرآنفييأتيالإنسفلفظيترادفان،لالكنهماالتوحش

قسيمأاللفظفيهاجاءالتيالآياتكلفييتخلفولاذلك،يطرد،التقابلوجه

يتميزالإنسيةوبهذ؟،التوحشنقيضوالإنسيةآية،عشرةثمانيوعددها،للجن

حياتنا.لنواميستخضعهيولالنا،مألوفةغيرمجهولةخفيةأجناسعنجنس

الأنعام:1،ئنكتمزسئليأتكتمألضؤآلإنسيىآلجننيقضثتر"؟تعالىقال

أ"ر!ييغئذويبإلأنسقؤآقيلجنآخققثؤقا!سبحانهوقال013،

فيهاايإنسانيةوإنماإنس،مجردكونهإنسانيتهمناطفليسالإنسانأما:56،الذاريات

للابتلاءتعرضمنذلكيلامسوما.الإنسانأمانةوحملالتكليفأهليةإلىارتقاء

كقولهموضعأوستين!سةفيالكريمالقرآنفيالإنسانلفظجاءوقدوالخير،

أذقتالبنؤ!وتعالىسبحانهوقال28(:النساءأ!ضجيمانستنآل!ؤخيق"تعالمما

وقوله،أهود:فى"!تحفورتئوس!إتةويتةترغتهاثتمزخقةجمئان!نآقي
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تؤتمتة:ؤنخربمغئم!فيطبهرةوألرمتهإن!نؤ!ك!وتعالىسبحانه

الاصراء:13،أ!عمضنشئوزايققنةلمجتتاآتقتضيما
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قرأنيةلطائف:الظنيالمبعث

الصمد:وتعر!فأحدتنكرحكمة:الأولالمطلب

!عبونذؤننمببذلأ!آلضمضذآدتة!أحذآدتةهؤالل"نعالىفال

-4،أ:الاخلاص1!!آحذمئحفؤالةويكنؤتتم

وخبر،مبتدأوهماالثةفومعرفتينبكلمتينمسبوقةأنهاأحدتنكيرحكمة

بتعريفيهمااستغنيفقدالحصر،علىودلالتهمامعرفتانوالخبرالمبتدأأنوبما

لأنأصلهعلىأحد"نكرة1لفظفجاءأحد9تعريفعنالحصرعلىودلالتهما

.ثانخبروإعرابهنكرةفهوالتنكيرهوالكلمةفيالأصل

إلىول!شارةوالتشريفوالتافخيمللتعظيمالتنكيرعلىجاءأحذلفظأنكما

وتعالى.سبحانهبهالإحاطةولاكيفيتهئعريف!لحكنلاأحدفردتعالىاللهأن

وجاءاوخبرمبتدأالصمذالله!لأنالثانيةالآيةفيمعرفةجاءفقدألصمد*أما

عمىليدل؟الصمداللهلأتعريفجاءوقدالأولىالآيةفياللةهوليطابقامعرفيين

المبتدأنتعريفالحصراع!ىيدل،!آحدآدئةفؤإملتعالمافاقولهأيفصآالحصر

أيضأالحصرعلىيدل،لصقذآآدلةأتعالىوقولهبالتهمحصور)الأخدثة(والخبر

جلاله.جلبالثهمحصورةوالصمدانيةوالخبرالمبتدألتعريف

.والسلامالصلاةعلمصاعيصىعلىوالسلام!ىعلىصملامبينالفرن4الثانيالمطلب

ؤختاتا!ضيئاآلخكتمؤءاتتتةيفؤآتيتنتحذييختى!تعالىقال

غصئا!تجئازاؤت!يكنيؤايذتيمااؤتز!تمئاؤتحانؤزتحولذتاثن

اللهوقال-15(:12مريمأ"خئائتغثؤيؤتميضوثؤتؤتمؤيذيؤتمغقيهؤشقنم

ؤتجغقيىآليهتنتءاتميىآدئهغتذإيىقالةة!السلامعليهعيسىعنتعالى
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ذتمتقاؤآلزتحوةيآلفمقوةؤأؤصتيىئحنثتاأتنئتازتخاؤتجغقيى!تبثا

ؤءلدلثيؤتمغقىؤآل!قنم!شتمئاتجئازاتخغقيىؤتتميؤايذيىماؤقيالصغخثا

3-133:هأمريم4!خئاأئغثؤيوتمأئوثؤتوتم

ذلكأن!السلامعليهيحيىسيدناقصةسياقفينكرة)سلام(مجيءوحكمة

اللهمنهـاخبارالسلامعديهيحيىسيدناعلىتعالىاللهيغمتعدإدسياقفيجاء

ولادتهيوم:ثلاثةمواطنفيكريمآسلامأ()يحيىسيدنامنحقدبأنه.جلالهجل

.الآخرةفيحيآالسلامعليهبعثهويوم،السلامعليهيحيىموتويوم

هوالسلاملفظلأن.معرفةجاءالسلامعليهعيسىسيدناقصةفي"السلام7أما

مواطنتثلاثةفيابسلاميمنحهأنربهدعاحيثالسلامعليهعيسىبسيدنامنكلام

.الاخرةفيحيآبعثهويومموئهويومولادتهيوم

هيكماالدعاءفيسئيئأنهالمؤكدفمندعاالذيهوعيسىسيدناأنفيما

العامالكثيرالسلاميريدأنهعلىدلالةالسلامعزففلذلك،المعاليفيطلبالسنة

الغزير.ال!ثمامل

منأخصكأنهعيسىسيدناعميهحصلياللهالسلامأنإلىإشارةوهنا

فهويحيىسيدنامنأفضلعيسىسيدناوأنيحىسيدناعليهحصلالذيالسلام

جميعأ.عليهمالقصلىالرسا!،منال!شمأوليمن

:-الموضعنفسثطوعكسهالموتعلىالقتلىتقديم:الثالثالمطلب

متتابعتينآيتينورودالمعجزالكريمالقرآنبيانفيوالتأخيرالتقديمروائعمن

الثانية.فينفسهالنفظوأخزالأولىفياللفظقذم

تقغمرفئصأوآلئ!ممبيلفيئيلئؤؤلبنأعمرانآلسورةفيثعالىالفهقال

!شترون"آلئ!تىل!ئيقئتمأؤفتتمؤلبن!تحقغوتجمضاخترؤزحضةآلت!ئن
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منفيهاكانوالتيأحدغزوةسياوافيالكريمةالآيات:157-1158عمرانآلأ

أجرآوأعظمهموتأشرفهواللهسبيلفيالموتأنوبمامعلومهوماالشهداء

.الموتعدىالقتلقذمالقعند

.بالموتالناسجمغعلىاللهسنةعنتتحدثالتيالثانيةالآيةمرادغيروهذا

ميتةيموتونالناسفمعظموالأغلبالأعمهوالفرالئ!علىالموتأنوبما

.الموتقذمطبيعية

هوكافةالناسفياللهسنةبيانهوالثانيةالآيةفيالمقصودانعلىوالدليل

وتمئانالأولىالآيةفيبهااقزنتالتيالثةسبيلفيبعبارةفيهاالقتلاقترانعدم

لذنوبهومغفرةالثهمنرحمةينالفالشهيد،العاديايإنسانوقتلالشهيدقتلبين

للمسلمين.إلاليسوهذاالأولىالآيةأكذتهماوهذاالمسلمينعقيدةهيكما

يجبومظلومظالمفيهيكونوغهىهم،اللمسلمينعامبشكلالقتلأنوبما

إ..بينهميفصلعادلحكئمهناكيكونأن

:للمظلوميتصففمن

الله.يديبينالجميعيحشرحيثالقيالعهيوملهينتصف

الظالم.هووالمقتولالمظلومهوالقاتليكونفقد

.،تحشروناللهلالىةالثانيةالآيةفيالإعجازيالتعبيرجاءوبهذا

!رأنية:لطيفة:الربعالمطلب

ؤإثاك!إنتززمفتمئخنإتقتيخشيةأؤتذكتمتقئفوأؤلآةتعالىقال

31(الإسراء:1"يج!كب!زايخطاقتقف!تحان
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ليالافم"تززق!تمئخنإقققثنأؤتذئحمتقئفوغؤلآةتعالمماوقال

آيةفافيالعجيبةالترهـآنيالتعبتردقائقمنمثالمعهنانقف:1151الأنعام1

نرزقهمنحنةتعالىقاناالآباء،رزقعلىالأبناءرزقتعالىاللهقذمالإسراء

فيوالسزواياهم،نرزقكمنحنأالآباءرزققذمالأنعامسورةوفي"وائاكم

تعالىاللهفقذمبسببهمالفقروقوعخشيةكانالإسراءآيةفيالأولادقتلأنذلك

فلهالاباء.رزقفقذمفعلأالاباءفقربسببفتليمكأنهالأنعاموفيالأولاد،رزق

.أسرارهأروعماالتنزيلودر

8الحرثالخاس:المطلب

شيئئتم"ألىخزتكتمقأتوألكتمخزثيستآؤئحمةتعالىاللهقال

223،:البقرةأ

معبرةدقيقةلفظةوهي(حرثكم):لفظةاختاروتعالىتباهـكالمولمماأننلحظ

حرثكم(:!بقولهسبحانهاحزسوأينكيفمعنىيحتملالجماعكانلمالأنهذلك

11(المخصوصوهوالزرعوينبتالبذورئنبتحيثإلايكونلاالحرثلأن

الموضع:نفسثطالاسمتكراردلالة:السادسالمطلب

الثانينفسهوالأولأنعلىدذ..معرفتينالمكرراناالاسمانيكونعندما

آلضىشاطآقدتاة!الفاتحةسورةفيتعالىقولهذلكمثالالمعهود،علىليدلغالبآ

الموضعفيوالصراط؟7،الفاتحة،1غقتهتمصآتغضتللإيقآضراط!تف!تميتمآ

..افانيالاسمالأولبالاسموالمراد،بالإضافةمعرفوبالثانيبألمعزفالأوق

أ.2المستاقيمإصرأطنفسهوعليهمالثهأنعمالذينفصراط

67.صللزركثيالبرهان)1(

ذلك:علىالدائةالأمثلةمنأيضأأنظر)2(

191.غافر:وسورة21،13،الزمر:وسورة11581،:الصافاتسورة
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تكرارلآنغالبأالثانيغيرالأولف!ننكرةالمكررانالاسمانكانإذاأما

فيتعالىقولهذلكمثال،الثانيةالنكرةغيرالأولىفالنكرةتعددهاعلىيدلالنكرة

فالشهر11،أسبأ"شهرؤزؤاخقاشهرغذؤقاآلزيخأؤلسئقتقنسبأ:سورة

الإعجازلتوضيحمقدمةهذاكلشهرالن،الجموعويكونالأولالشهرغيرالثاني

تغإن!ئسمراآلغ!رقغقإن"تعالىقولهتفسيرعندالشرحسورةفيالبياني

هوالأول)العسرواحدعسرهومكررالغسر؟5-6،:الشرحأأ!ئستزاتض!ميرآ

(.معرفةفكلاهماالثانيالعسر

(.نكرةفكلاهماالثانياليسرغيرالأول)اليسريسرانولكنهمامكررئسر:

والمحنةالابتلاءأصحابتبشيرعنيتحدثسياقفيتأتيالكريمةة3السورإن

مقاصدإنمضاعفآ،مكانهاليسروسيحلسيزولكلهذلكأنوالعسروالضيق

منوأئباعهوسلمعليهالثهصلىمحمدسيدناصدورفيالأملبعثالسورةهذه

العسرنسبةجاءتولذلك.نفوسهمفيالأملوبعثعنهموتخفيفآالمبتلينالدعاة

وصبرعريضبأملاليسرالمبتلىالمسلمينتظرحتىآ2اثنينإلىواحداليسرإلى

جميل.
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القرأنبمالتمبيرههالكلملأ*غة4الثالثالمبعث

الابدال:-:الأولالمطلب

حرف،فيهامبدلأآخزموطنفييستعملهاثم،موطنفيكلمةيستعملوقد

ذلكوكلونحوهاوبسطهويصطهوالالائي،واتلأتيوبكه،قكةنحو؟وذلك

.لغرض

ؤفذىفتازتخابتكةتقدىليئاسيىؤضيغتخ!آؤذإن"تعالىفالفقد

غقىؤيقهاجمتاغكانذخقهوؤتنإتراهي!مقائمتئتتءايمطيخييما!لقغقمين

لغقمينآغنيعيىآلثهقإنكقرؤقنصتبيلأإتت!آسئتطاغقننتتتمتآجبملتاسيآ

ؤأتلإيكتمغنكتمأتلإيفتمكصآلذىؤفؤ!ة:وفال:59(عمرانآلأأ!

تصييزاتغقفونبقاآلئةؤتحانغقيه!أطقرئحتمأقتغدينقكةبتطننغتفم

؟24،الفتحأ!"

وسبب)قكة(؟:الفتحفيوقال)بكه(:عمرانآلآيةفيقالبأنهنلحظ

حجالناسعلى)ودئه:الحجسياقفيالآيةأن،عمرانآلفيبالباءإيرادها

يبلثالحجفيلآنهالزحامعلىالدال)التلث(لفظمن)تكه(الاسموجاء(البيت

يزدحمونلأنهمبكه()فسمئتبعضآ،بعض!هميزحتم:أيبعضآبعضهمالناس

فيها)1(.

مكة()أعنيلها-المشهوربالاسمفجاءالفتحآيةفيكذلكالسياقوليش

أيضآذلكومن،أعلمواللهيقتضيهالذجمماالسياوافيلفظكلفوضع-بالميم

واللائي.اللاتياستعمال

57(.:الراغب)مفرداتأنظر1()
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أ،أئقتكضجمتفنئطهرونآليئآزؤاتجكئمتجغلؤتاة:تعالىقال

فىئستآبهصئاينينكم!طهرونلل!!نةآتعالمما:وقال؟4(الأحزاب1

تقؤليآئنئنضزاتيفوئونؤتذلفؤق!إئفتملئيآأكلقئف!إلأإقأكقيهض

،2:لمجادلةاأ"وزآؤز

آزتتئ!قجذتهنإدقتستآبكؤجمنلقجيضيىآينيبتسنلئيؤآ:!تعالىوقال

خمقفن"تضتغنأنأتجففنآلأخماليؤأؤآص!تصيحضتنؤآلئيأشفرتقثة

بالهمز.)اللائي(؟ذلككلفي.4("فقالالطلاقا

غقتهنقآستتشهذوأتستآبتمينآتقجشتةيآتيهتؤآلتى!.قالحينفي

النساء:15(أ"فنحمآرتغة

ؤغميهتمت!تمؤأخؤؤتتائكتمأئقئكتمغقتتمخزشت!:وقال

ؤأخؤات!مأزضتغتكتملتىآؤأمقتضئمآلأخمتؤتتاثآلأغؤتتالثؤخقئكتم

تستآبكئمئنححولي!مفيآليىؤزتببصميستآبمؤأققتلرضتغةآئى

النساء:1،22،يهىذخقئصتكونوألتمقإنيهنذخقئصليىآ

أتديفن"فظغنليىآلتستؤةآتاذتاقعمتقةزصكتئإآزجع!؟وقال

وغيرهما..94،:يوسفأ

فيبالهمزة)اللائي(استعملأنهالكلمتينهاتيناستعمالفيالملاحظومن

فاستعمل.الهمزةلثقلذوكوكأننجيرهافييستعملهاولم،والطلاقالطهارحالتي

ألمافارقة.لاتشوهي،النادرةإلثقيمةاالمحالاتلنقلهاإلهمزة

من:مشتقةفكأنهابذلكيوحيوتجزتها)اللائي(بناءأنالطريفومن

وال!ثتذة.والمشفةواتجفدلاحتباشواالإبطاءوهوائلأي،
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اتجفدمنفيهماذلكوفيعنها،مبطىغامرأتهعنمحتبسنوافطتقوائظاهز،

.والاستعمالوالمعنىاللفظفيالمناسبةحسنفانظر.للطرفينوالشئذةواتشفة

المفردة:9والحذ!الذكر:الثانيالمطلب

و)اسطاعوا(،استطاعوا()نحوالكلمةمنالقرآنيالتعبيرفييحذفقد

ذلك.إلىومايلث!المويكن!لماو)توفاهم(،و)ئتوفاهم(و)ئتزل(و)تتتزل(

بلكلميما،كلمقصود،فنيتعبيرالقرآنيفالتعبيراعتاطآ.وليسلغرضيىذلكوكل

لقصلإ.ؤضغإنماحرفيكلهو

ذلكومن،لغرضإلاذلكيفعلولا،لغرضالكلمةمنيحذفالقرآنإن

:-المثالسبيلعلى

زمتةوأنمنه،يحذفلممماأفلالحذتأنعلىللدلألةالفعلمنيحذفأنه

وأالحذث،منالاقتطاععلىللدلالةالفعلمنيقتطغفهوذلك،ونحوأقصز،

والتفصيل.الإطالةمقامبخلافوالاختصار،الإيجازمقامفيمنهيحذف

مقامفيكانوإذامنه،فاقتطع،الفعلذكرفيأوجزإيجازمقاتمالمقامكانفإذا

.صورةبأوفىذكرهبل،الفعلمنيقتطغلمالتفصيل

كلعدىتتنز،لاالشياطينلأنأقل،فيهاالتنزلفإنالشعراء،آيةوأما

كل!باتولهالموصوفينوهم،منهميسيمعلىأو،الكهنةعلىتنزذوإنما،الكفرة

وهم،الناسفيكثيرأليسواهؤلاءأنشلثولاالسئفغ".ئلقون!أثيمأفافي

الحذث)1(.منفاقتطعقلةهوبل،شطرهمولاالأولينبكثرةليسوا

التاءين.إحدىبحذف(ثنرل):ئعالىفقال

السامراثي-فاضل؟القرآنيالتعبيرفيالكلمةبلاغة1()
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فيواحدةليلهفيهوإنما،الملائكةتنزلف!نالقدر،سورةآيةفيماوكذلك

يحضرقنعلىباستمراريحدثالذيالتنزلمنأقلفهوالقدر،ليلةوهي،العام

الحذث.منفاقتطعالموث،

لأنالقدروآيةالشعراء،آيتيفيالتاءينإحدىالفعلمناقتطعأنهترىفأنت

أعلم.واللهأكثر،لأنها)فضلتآيةمنيحذفولمأقل،التئزل
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لسعىتضاجمتقاليانآلأنقرجمتةتتقخرتضاآلجخازةينؤإن"ئعالى:قالأ-

:74،البقرة1،حآتمآيتةقتخربخ

الثانية-عندغنيايهولىالجملةإنقالوا:

تتحدثالآية،دقيقةلطيفةقضيةفهنا،الحقيقةعنذكرتمماأبعدما.ونقول

ماالحجارةفمنفسوة،أشدهيبل،بالحجارةوئشبههااليهود،قلوبقسوةعن

بعدالماءمنهايخرجماالحجارةومنشيء،لهايحدثأندرنالكثيرالماءمنهايتفجر

القلوبوهي،الأولالصنفمنقلوبكمئكنلمف!ذا،النوعينبينوشئانتشققها

بعدتهتديأدنيمكنالتيالثانيالصنفمنتكونأفلا،الحكمةمنهاتتفجرالتي

عنأحدهماتعنيلارأينا-كما-فالجملتان،الحجةئدمغهاأنوبعد،معالجة

(1)لأخرىا

وكنز،سمينصيدعلىوقعواأنهموظنوافرحآ،بهاطارواالتيالجملومن2-

تلكة:سبحانهقولهالجملهذهمنأيديهمفيسقطأنهإلاهووما،ثمين

لخئيآتىإتغقرةبآتضتغققنأ:قولهبعدا،أو:6البقرةأ!كايقةغشرة

ؤستتغيماتخبئآآثا!فيتقثةقصيتائمتحذلتمتقنآتقذيينآشتت!رقضا

كماليسوالأمرلها،معنىلاالجملةهذهلأن:691،؟البقرةأ،زتجغئتمإدا

:-اثنانمقامانوهناتوفموه

"ص!هـصص5

لاحتىهنا-بها-جيءفلقدأكايلةغشرةيلك!:سبحانهقوله:الأول

يعللوربما،وبلدهأهلهإلىالحاجرجعإذاوسبعة،الحجفيثلاثةبينالتخييريتوهم

هذهتوجا-ولاالصائمعلىأكبروعبءأكثر،مشقةفيهالحجفيالصومبأنهذا

92.ص:عباسلفضل:البيانوروائعالمنانلطاثف)1(
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فيالسبعةمقامالحجفيالثلاثةئقومأنفيمكن،بيتهإلىالحاجرجعإذاالمشقة

الوهم.ذلكينفيأنالقرآنفأرادوالأهلالوطن

لاالذينالصائمينأولئكلخاطرتطييبأكاملة"سبحانهفقولهثانيآ:وأما

ربنافأرادوأكبر،أكثرالهديقذممنمثوبةأنيظ!نونوالذين،الهدييجدون

قصرهاعلىالجملةهذهأذتفلقدوأجرها،ثوابهافيكاماءأنهايبينأنسبحانة

)1(+فائدةمنأكثر

سبحانه:قولهالمعنىحيثمنلهاحاجةلاأنةزعمواالتيالجملهذهومن3-

ومن:27(؟عمرانآلألتللم،آفيلئقازآؤتولبئلئقايىآفيلتلآتول!تة

الزمر:؟(أ"لتلصآغقىلئقازآؤئكؤزلتقايىآغقىلتلآئكؤرة:فولهذلك

عنمغنية،المعنىلأداءكافيةالآيتينلمنآيةكلفيالجملتينإحدىلأن

وصاحبتها.قرينتها

مجانبأ،الحقيقةعنبعيدآقالوهمايجدالنظريمعنحينماالقارئولكن

يولحهـأن-لجكنثابتانشيئانهناككانإذايتحققأنهيمكنفلذلك،للصوأب

وأالماء،فياليديولجكأنالآخر،علىأحدهمايكؤرأوالآخر،فيأحدهما

تختدفأزمنتهمالأنذلك،عنيختلفانوالنهارالليلولكنالغمد،فيالسيف

يأخذأنيمكنفالنهازينقصأويزيدأنيمكنمنهمافكل،السنةفصولباختلاف

واحدةبجملةاكتفىولو،أيامفيالنهارمنيأخذأنيمكنوالليل،أيامفيالليلمن

ؤتو!،القرآنهذاوأعظموأعذبوأحكمأبدعفمايتغير،لاثايتآمنهماكللكان

النساء:182.أ"تحييزاآختقما!يهوأتؤتجاثآلئ!عترجمنل!ينتحان

،.13ص،التنزيلآفيغراثبمنوأجوبتهاالرازيمسائل)1(
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تمتقاقياذة:السلامعليهالمريمالملائكةمخاطبةالجملهذهومن4-

يت!تآءغقئؤآضطقنلثؤطفرلثآصتطقنلثآلثهإنيضريئمآتققبهة

ؤلتسنةتعمرانامرأةقولأيضآومنها:42،،عمرانآلألغقميهت"آ

:136عمرانآل1،كآلأنثىآلذتحر

منثريةجاءتفلقد،اللفظحيث-منموازنة-جاءتكما-الجملتينوكلتا

المعنى؟حيث

عمرانامرأةلسانعلىجاءت"،كآلأنثىلذتحرآ"ؤلتسن:سبحانةفقوله

علىكانتوكأنمامحررأ،بطنهافيمانذرتوقدتحسرها،وتظهراعتذارها،تبدي

وهيقالتأنثىوضعتهافلماالمعابد،لخدمةيصلحالذيهولأنهذكر،بأنهيقين

إيتىةزلب،الحملحالةفيينتابهاكانالذيالشعورذلكعلىتتغلبأنتحاول

لاالتأكيدوهذاللتكيد،هيالتي)إد3(كلمةذلكعلىيدلنا"،ؤضعئقةأنثى

أنهمننفسهافياستفرماتمحوهي،لهاتكيدإنه،تعالىدثهبالنسبةيكونأنيمكن

النذربهذاللوفاءإذنتصلحلاهي"،كالأنثىآلذتحرإؤلتسن؟ئقولثمذكر،

)1(.نذرتالذي

ي!ممآءغقىؤآضطقنلثؤطقرلثآصمطقنلثآلله:أإنسبحانهقولهوأما5-

لاأحدهمافمان،مرتينالاصطفاءذكرحيث:42(،عمرانآلأ"آلغقميهت

أنثى.كونهارغمالعبادةمجالفيللخدمةاصطفاءالأوللأنالآخرعنيغني

نبيناوعلىالسلامعليهعيسىولادةأجلمناصطفاءفهو:الثانيوأما

الأولالاصطفاءبعدقولهذلكعلىيدل،وسلامهالثهصلواتالثهوأنبياء

92.صالبيانوروائعالمثانلطائف)1(
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فكلتا"آلغقمينيممتآءغقىأ:الثانيالاصطفاءفيوقوله"ؤطفرلثة

)1(.الأخرىأدتهالذيغيرمعنىأذترأينا-كما-الجملتين

تعالى:قالفإذاجديدأمعنىطئاتهافيتحملكلمةكل،اللهكلماتتجدوهكذا6-

فيلتاسآإؤي!قئم:قالإذاأو:255(البقرةأتؤم"ؤلآشتةتأخدةرلآ"

ياقولون:ربماالسطحيةالنظرةفأصحاب146،:عمرانآلأؤتحهلا،آتقهذ

إفيقولهبعد!!قلا،قولهفائدةوماالسئنة،نفيبعدالنومفائدةما

الأفلمنالتدرجبهقصدالسينةبعدالنومنفيأنعرفناإذاولكنناآتققد"،ص

مرحلةإلىسيصلأنهمنلمريمبشارةفيهاكهل()كلمةوأنالأكثر،إلمما

وحالةالمهدحالةفيكلامهأنأخرىجهةومنجهة،منهذا،الكهولة

السليمالعقليقتضيهماعلىالناسيكلمالكهلكانف!ذاسواء،الكهولة

المهد)2(حالةفيهوفكذلك،الصحيحوالمنطق

آتنجميستىلضمييغآآشئضةثتةيكيضةيئشيرفيآدئة؟إإنسبحانهقولههذاومن7-

تعالى.قولهوهيالأخيرةالجملةهذهفائدةف!نا:45عمرانآل1،قريتم

وطرد،لمريمئثبيتمعناهافيوردماالتيتريتم،آتنجميستىأآلضصييغ

وهذاللثسينسمبأنهمنالحيرةومشاعر،القلقهواجسمنينتابهامالكل

لأبائهم)3(.يدعونإنماالناسلأن،خاصةله

بعدثكتمونه()ولاوتعا(!ائباركالثهقولزائدةبأنهازعمواالتيالجملومن8-

هذهإنقالوا:4للناسلئتمنثهالكتابأوئوأالذينميثاقأدلهأخذإواذقود5،

92.3-هصالبيانوروأئعالمئانلطإئف)1(

03.صالبيانوروائعالمئانلطائف)2(

03.صالبيانوروائعالمئانلطائف)3(
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معنىالجملتينمنلكلإن:ونقول،ئكتموثهولأ"؟سبحانهقولهعنتغني

غزضآ،ذلكتأبولممؤنسةجاءتئكتموئة،إولانعالىقولهوإنغرضآ،و

ئتغاضىولكن،وهلةلأولطالشيءيبينفقد،الدوامفيهيشترطلاالبيانأن

هذااستمرارعلىيدلإنما!ئكتمولهإولاسبحانهفقولهبعد،فيماعنه

.)1(الأحوالوالأوقاتجميعفيالبيان

تتذخلنلخيئبآيالزتآزسئوتةآلثةضذقلقذةسبحانهقولهبهذاوشبيه

،تخائونلآؤئقضرينوستكتمزغئخفمإنءاجميينآلئةشتآءإنتخراتمآتضستجذآ

إلآ:قولهعنيغنيأءاجمييهت"سبحانهفولهأنيتوهمفربما27،،:الفتحأ

الأمنعلىيدلإنماأءاجميين":قولهلأنذلك،كذلكالأمروليستخائون"،

هذااستمرارعلىيدلف!نماتخائون،،:إلآسبحانهقولهوأما،الدخولحال

لهيعرضالطريقأولفيآمنمنوكمذلكبعدفيماالخوفعدموعلى،الأمن

)2(.نهايتهوالطريقمنتصففيالخوف

أتضر،إذآثضيرتينإئحفوا:سبحانهقولهالمقامهذافينن!سولا15-

لها،ضرورةلاأثضر،إإذا:الأخيرةالجملةهذهعذوافلقد:141(،الأنعام1

ثقيمتأينإئحفوا:تعالىقولهعنهاأغنىحيث

هذاوشائبةشبهةوجودمن،مقاصدهمبهيبنغونمايدركواانوهيهات

ةئحفوا:قاللوأنهذلكجديدأ،معنىفيهاندرك"أثضرإذاأ:فقوله،القرآن

حينإلاينبغيلاالأكلهذاأدنالناسمنلكئيرلتبادر،فحسبتضيمت"ين

31-32.ص!البيانئعوروالمنانلطائف)1(

3-32.أصالبيانورواثعالمنانلطائف)2(
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هذاأنعلىليدلوذلكأثمر"؟"إذا:سبحانهقولهفجاءوالاستواء،النضجكمال

تمامعلىمتوقفأالأكلفليسوظهورها،الثمرةئذؤحينيكونأنيمكنالأكل

إذاحدائقهموبساتينهممنللاكلنفوسهمتتوقالكثيرينأننرىونحن،النضج

أ!استواؤهازويكدمل،النضجيتمأندونأشجارهاثماربدت

ويقوي،الأملبابيفتحوالرجاءعلىيبعثماالجملةهـذهفيأليسثم

؟الشرطيتخلوقدشرط،أآتضرإذاأ:قولهلأن؟بخالقهمالناسصلة

إنها،الشرقيةمعنىمنهاينتفيلاهذامعولكنهاالتحقيقتفيد()إذاأنصحيح

.افخامنالخيريترقبأنعلىالإنسانتحمل

أزبجيهفزثهءجميقثقتتمأ:تعالىقولهزيادتهااذغؤاالتيالجملومن-11

ثقيينئوستىأؤؤاغذتا:سبحانهقواءبعد142،؟الأعراف1"تتقة

بعدجاءلماضرورةفلاقالوااكا442:الأعراف1بغشتير،ؤأتمقتقاتتقة

ذلك.

تمقثينئوستىإؤؤاغذتا:قاللولأنهاذعوا؟كمازيادةلاأنهوالحقيقة

العشرهذهأنالأذهانإلىيتبادرفربما142،،:الأعرافبغشير"أؤأتضضتقاتتقة

المتبادر،هذانفيمنبدلافكان،ليلةعشرينكانتالمواعدةوأن،للثلاثينمكملة

.:142(الأعراف،1تتقةأزتجيهتزئإتجميقثأقتم:سبحانهقولهفجاء

!وبزنورعذظلماثفيهالسماءمنكصئبوأوأ:سبحانهقولهذلكومن12-

ذلك؟!علىينصنأنمعنىفماالسماء،منإلايكونلاالصئبإنفالوا

32.ص31،ص.نفسهالسابقالمرجع)1(
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الجهةلتبينجاءتما،السماءمن":وتعالىسبحانهقولهإدنلأولئكونقول!

ينزللاالصيبهذاأنوهوآخرأمرآلتبينجاءتوإنماالمطر،منهاينزلالتي

أنفسهميقواأنأرادوافكلما،متعددةجهاتمنوإنما،واحدةجهةمنعليهم

قيلفكأنهمعرفالسماء()فلفظذلكيستطيعوالنفإنهمعنه،معزلفيليكونوا

.وأخرىجهةبينفرقلاالسماء،جهاتجميعمن

أث!،؟البقرة1،آلخئيبغيرلتبئنآإؤتقئفوت:سبحانهقوله-13

أبدأبحقيكونلاالنبيينقتللأنلها؟ضرورةلاآلخؤ7لم،"بغيركلمةإنقالوا

قبله.والأمساليومعلموأعلم:قولهزهيرعلىعبتمولماذا

؟!بداهةاليومقبليكونالأمسلأنلها،معنىلا(قبله):كلمةإن:فقلتم

تشنيعزيادةفيهآلخؤإبغترسبحانة:فقوله،الكلمتينبينشتانقلنا

القتلذلكأنيعلمونوهم،ممنوعأيدونالنبيينيقتلونفهم،لأولئكوتوبيخ

فهمأولئكأماحق،أنهمتوهمينالخطأيفعلونالناسبعضنرىونحنحق،بغير

ذلك.فيحقأيدونعليهايقدمونأنهمويعلمون،جريمتهميفعلون

:97(البقرةأأبأتديهتمتيهتنتآ!كئئونلفذينهؤيلأتعالمما.قوله-14

باليد؟!إلاالكتابةتكونهلقالوا

المعنىهوماوانظرواآخر،كلامأيمنالكلمةهذهأسقطوا:لهمونقول

والتوبيخالتقريعمنفيهاإن،الكلمةهذهمنهأسقطتمالذيالكلاميؤديهالذي

همبأيديهمالكتابةهذهأنتصورفهي،وصفهيمكنلاماأولئكعلىالحجةومن

الأميركتابوصل:يقالوقدباشروها،الذينهمبلفحسبعنهاراضينليسوا

بأيديهمكتبواالذينهمبل،القبيلمعالأمروليس،كتبهالذيهويكونولا
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تؤديهاتياالمعنىأروعوماألقرآنيالنظمأبدعفما،فعليةمباشرةالكتابةوباشروا

؟!كلماتهمنكلمةكل

-68-

http://www.al-maktabeh.com



الرابح:الفصل

الزوائرقفيةلمحل!الر5

مباحث:سبعةتحتهويندرج

إلى.العر!ن!بادةقفميلأعلىالرد:الأولالمبعث

.الباءحر!زلادةقمميلأعكالرد:الثانيالمبعث

اللالم.حر!زلادةقضيلأعلىالرد:الفالثالمبعث

مق.العر!زلادةقضيةعلىالرد4الرابعالمبعث

عق.لعرناذلافىةثضيةعلىالرد4الظ!هالمبعث

ه!.لعر!ازيادةثفهيلأعلىالرد4السادسالمبعض

الواو.حر!ذلادةقمميةعلىالرد4السابعالمبعث

6--و
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(إد)العر!4ا!اولىالمبعت

صقوىآلتاسيىئىأ!ذةأقآجغلسبحانهقولهفيزائدةإنهاقالوا)1(:

أحدوهو)عشرية(،جعفرأبيقراءةوهيئهوىواوبفتح37(:إبراهيمأإتيهم"

اجعلأي:الميلمعنىمضمنةهنا(تهوىأن)والحقالسبعةبعدالثلاثةالقراء

إليهم.تميلاخاسامنأفئدة

يصيرالمعنىلأنالسواءعلىواللفظالمعنىبرونقتذهببالزيادةوالقول

يرونالدغويينوأكثرمراد.غيرمعنىوهذاتهواهم،الناسأفئدةواجعلهكذا:

بالطبع.أولىالقرآنففيالكريمالقرآنغيرفيزائدةتأتيلا)إلما(أن

الباءحر!:الثانيالمبعق

مطلبين:فيننحصرزائدةعذوهاالتيوالباء

.قاعدةتحتيندرجلاماتالأولالمطلب

ليس.خبرفيالواقعةالباءوهيقاعدةتحتاندرجما:الثانيالمطلب

.ثاعدةتحتيندرجلاما:الأولالمطلب

منها:آيةوعشرريئخمسأفيهذكرواوقد

الأولى:الأية

(112:عمرانآل،أ61،:البقرة،1آدئهئىبغضتمبؤتآءو:!ئعالىقوله

.)1/76(هشاملابن،المغني433()5/الهيط)1(البحر
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بمعنى)باؤوا(لأن؟زائدةالباءإنقالوا:إسبرائيلى،بنيعنتتحدثالآيةوهذه

يقالوإنماالثهمنبغضباستحق:يقالفلإبالباء،تتعذىلاواستحقاستحقوا،

..إذنزائدةفالباءغضبآ،استحقوا

)ا"أظنهماالتفسيروهذااستحقوابمعنى()باؤوايفسرواأنإلابخلدهميدرلم

نفسها.اللغةعنفضلأ،والسياقالمعنىحيثمنمتسقآ

إسرائيلبنيعنتتحدثالآياتفلأن،والسياقالمعنىحيثمنأيأولآ:أما

عاجهمجلالهجلاللهأنعمحيث،والسلامالصلاةعليهموسىمعخروجهمبعد

ؤاجد"طغا!غقئئضيزلنةفقالوا:ذلكوغيروالسلوىوالمنالغمامبتظليل

إؤتآءو:تعالىقالثم61(،؟البقرة"أيضزاإآقبطوأ:لهمفقيل:61،،البقرةأ

ياقالأن،الآيةمنيفهمالذيفالبيان112،،:عمرانآلأ61،:البقرةأبغضتب،

بغضبمصحوبينرجعوا:أكطمكانها،جاءتإذنفالباءبغضبارجعواإباؤوا(:

للمصاحبة.جاءتفالباءأي،اللهمن

إلابهياقبللمقدبالاستحقاقالبوءفتفسير،اللغةحيثمنأيثانيآ:وأما

متحكميتحكمأنيجوزولاالبحر)2(صاحبعنهنقلكمااللغويينكلتروق()أبو

عنه.القرآنينزهأنينبغيماليستنتجأوليقررالكلماتتفسيرفي

الثانية:الآية

آغتذهـقايمثلغقتهقآغتذوأغقتكتمآغتذلمح!إقضننعالمما:الثهقال

:491،البقرة1،غقيكم

236(.1/)المحبطالبحر1()

)1/236(.الأندلسيحثانأبيل!مامالمحيطالبجر)2(
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عليكم.اعتدىمثلماعليهفاعتدوا:المعنىوزائدةالباءإنقالواإا(

قبلمنبهاتهمواماعليهموئردالمسلمينلتطمئنجاءتالكريمةوالآية

قبولعنالمسلمينتنهىجاءتالكريمةفالآية،الحرامالشهرفياعتداءمنالكفار

تعطيناالتيهيوالباءزيادةدونما،بمثلهالاعتداءيقابلواأنعلىإياهمحا"لةالظلم

لجنايته.ممائلةبعقوبةعليهاعتدواأيالمعنىهذا

كذلك.للتعديةهناوالباء،زيادةشائبةحولهاتحومأدتعنبعيدةإذنالباءهذه

الثالثة:الأية

آدتةإنؤأتلإيكتميؤخوهكتمقآتستخوأطئتاصتجيذاقتتضفوأة:سبحانهقوله

143النساء:أ"غفوزاغفؤاكان

.(وجوهكمفامسحوا:والمعنى،زائدة)الباءإنقالوا

آلذيىإيأيقا؟المائدةآيةنتلواأنبنايحسنجيدآ،الأمرنتدبرولكي

ؤآق!خوألقراييئآتىإؤأتلإيكتمؤخوقكتمقآغسيفوألضقوةآتىإفقئصإذاءاقئو-أ

بننسطالغسلفعلتعذىفلقد6،.:المائدة"أآلكغتتنتىإؤأزخقميرءوسيكتم

فاقالشبالباءالمسحوتعذى6(:المائدةأ،ؤجوقكمقآغ!ميلوأ"بالباء،مقترنغير

المائدةسورةفيبالباءتعذىكما6(:المائدةأ"يرءوصيكمؤآق!خوأة:وجل

.(6:لمائدةاأ"وسيكميرثؤآق!خوأ!لككذ

الوجوهذكرتفلقدالنساءآيةمعناالتيالآيةعننتحدثأنالآنوغرضنا

وجوهكم"فامسحواة:لقالزيادئهاالقصدكانولوالآيةهذهفيبالباءمقزنة

801(.)1/الأعاردبكتبعناللبيبمغني)1(
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منذكرتغرضعلىويدلالموضعينبينبفرقئشعرالثهكتابفيذكزهاولكن

الله.شاءإنبيانهسنحاولماوهذاالباءهذهأجله

حيث:-والمسحالغسلبينفرقأبداهة"لدركنحن

بذفلاعضوآ،أوثوبآنغسلحينمافنحنالعضو،مباشرةعلىيدل:الغسل

هذا.إلاللغسلمعنىهناكوليس،الغاسلبالعضوالمغسولالعضونبالضرأن

.بيديأباشرهأندونشيئأأمسحفدفأناالمباشرةهذهفيهتشترطلا:المسح

الذيالسببندركأناستطعناوالمسحالغسلبين،الفرقهذاعرضناإذا

الماسحالعضومنمباشرةفيهيكونأنبدلاالمسحأنوهوالباء،أجلهمنجاءت

الكريمةالآيةفيومعناهاالمهمةبهذهئكفلتالتيهيوالباءالممسوحللعضو

(.)الإلصاق

،القرآنفصدعلىيدلناوهذا،وتعالىتباركاللهكتابفيالحرفسرهوذلكم

الباءمنالغسلجردفقدالمعانيمنمعنىيقررحيث،إليهيهدفبماووفائهوإيجازه

.الوجوهعلىيقعانوالمسحالغسلالفعليينأنمعالمسحمعالباءهذهوذكرت

الرابعة:الآية

(6:المائدة،1لكغتةييآتىإؤأزخقتميرءوسيكتمؤآقستخواأتعالىقال

.زيادةلاأنهوالحقزائدةالباءإنفالوا

مسحيجبلابأنهالأئمةمنكثيرأخذهنامن،التبعيضعلىتدلالباءلأنأ-

.الرأسكل

كماالفائدةهذهمثللذهبتتكنلمولوالإلصاقالباءهذهمعانيمنإن-ب

قبل)1(من

أأ915-هصعباسحسنلفضلالبيانوروائعالمنانلطائف)1(
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الخامسة:الآية

اء؟05!الإش1،بآلأيحتئزسيلأنتتغتآؤقاةنعالىقال

وهذاالآياتنرسلأنمنعناوماهكذا:عندهمالآيةنظمبالزيادةالقاثلون)1(

يرسلونها.الذينهمالرسلوإنما،ترسللاالآياتلأنمستاقيمولامقبولغير

ومعنى،بدونهالمع!نىيتملاالحرففهذابالأياتنرسلأنمنعناوماالآيةومعنى

()2()المصاحبةهناالباء

ليس(:خبركطالواثعةأاللاءثاعدةتحتاندرجما:الفانيالمطلب

الآننتحدثمعينةقاعدةتحتتندرجلاالتيالباءمناللهبتوفيقالانتهاءبعد

وقوعهافيتطردتكادالتيوهيبهاالمشبهةو)ما(ليسخبرفيئقعالتيالباءعن

الخبر.بهذا

فذهجليلبحثبإعدادالشاطئبنتالرحمنعبدعائشةالدكتورةقامتوقد

البحث:هذاأولفيتقولمنه،أقتطفأنآثرت(البيانيالاعجاز1كتابها:فيالباء

فيالبيانيالإعجازلقضيةهنااقدم.الحرفلسرالملحظهذامنوانطلاقأ

فيوالبلاكيونالدغويونحاول،ومركبةمفردة،قرآنيةحروفمنالشواهدبعض

تليىلكي،بهجاءتالذيالوجهعلىالتقدير-وجهعلىبها-يعدلواأنتأويلها

هذهفبقيت،المدروسالبلاغيالمنطقلقواعدوتخضعالإعرابيةالصنعةمقتضيات

الباءحرتمثلآمنها،زيادةأولحذفتقديرأوبتغييرمحاولةكلتتحدىالحروف

:3،القلمأ"بقخئودنيزئكييغضةأنتقآ!؟تعالىقال.القلمآيةمئلفي

الجلالبنعلىالجمل)1(

أأ915-هصعباسحسنلفضلالبيانوروائعالمنانلطاثف)2(
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ئقول:ثم

ثلاثأالمفردالصريحليسخبرياالباءمجيءمواضعمنأحصي!ثوقد

بالباء،مقزنغيرليسخبرفيهاجاءفحسبآياتثلاثمقابلفيآيةوعشرين

بعد.نتدبرهالخاصسيافهاولهاوالرعد:143وهود:8،النساء:49،أآياتوهي

نإإلابزيادتهاالمقولبالباءمقترنأغالبآيأتيالمفردالصريح)ما(خبىوكذلك

بالباء)1(.مقزنغيرمفردآصريحأبهالخبرفينصبكان(،)بالفعلالنافية)م!ئلي

جاءتبالباء)ما(خبربهااق!رنالتيالآياتأنوهو؟يليماإلىتخلصثم

آلت!أبإدتطإلأأخدجمنبهءبضمآزينفمإؤقاوالإنكارالجحودمقامفي

،201:لبقرةا1

الرعد:1،14،يتيجههؤؤقا"تعالمما:قال

افاطر:22،،لفئورآفيئنيض!يمأنحتؤقآأئعالىوقال

"تشراقذاتا":ئعالىقوله!ااثنتينآيتينفيفجاءالباءمنالخبرخلوأما

2،تالجادلةأ"أمقيهصفىئاأوعلاجلوقوله131:أيوسف

ففيبعد،التيالجملةفيالقصرأسلوبجاءالباءمنالخبرخلوأنويلحظ

تعالى.قولهالثانيةالايةوفي"كريمملكإلاهذاان!:تعالىقالالأولىالآية

الحسإلايستندموفقبيانيملحظوهذا"ولدنهماللائيإلاأمهائهمإنإ

فيه.الحرفوسر،القرآني

الباءمنخاليةجاءتثلاثآياتإلابالباءمقزنآغالبآفجاءليس،خبرأما

تئؤقتا"تستتلسئقغآإتي!ئمألقىلقنتفولوأؤلآ!:سبحانهقولهوهي

.168صالأزرقابنومسائلللقرآنالبيانيالإعجاز)1(
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ؤيفو4!اهود:18،"غتفتمتصمرودالتسقيآتيهؤيؤتمألآ1النساء:49،،1

43(.الرعد:أ!كرس!لأت!تكقروأللإيىآ

يكونفقد،الثلاثالآياتهذهفيالباءلزكدعتبيانيةأغراضوهناك

آلذينيأيقاأالنساءآيةإليهائرشدكماالخبر،نفيقبلتأكدإلىحاجةفيالمقام

لممئنتمآإتتئمتقىآلمنتفولوأؤلآقتتئئوأآلث!ستبيلضترتئ!فيإداءاضئوغ

النساء:49،.أ"ئؤجمن!تستت

وقوعهايحققبماالخبريةالجملةعلىالتعقيببالباءالنفيئقريرعنيغنيوقد

ؤخاق"بعدها:جاءالتيهودكآيةوقوعهتحققماضيإلىغيبمنينقمهابحيث

هود:8(أ"تسمتفزءوتبه-كانوأئابهم

آيةفيكمايقولمماالمتكلمئيقنعدمالباءهذهتركأغراضمنيكونوقد

موقنةغيرنفوسهمولكنهذا،يقولونفهم"كرشلأتشتأتعالىقالىالرعد:

13:رلأنعاما91لححدونالئ!ئايتلظيمينآؤليهنئكذبوتكلآقإتفمة،به

همزةسبقتهاالتيأما،الاستفهامهمزةتسبقهالمالتيليعم!خبرفيكلههذا

إثباتإلىالنفيفيهاينتقضجميعآلأنهابالباءمقزنةجاءتجميعآفإنهاالاستفهام

يرئكتم!ت!ثأ1؟36،الزمرأ!غتذةوبكافبآلئةلتسقإأئعالىقالوثقدير،

وجودلأنذلك8،:التينأ"لخيهميهتآبآخكصآدئةليسنأة،:172لأعرافا1

منه.بدلاأمر-النفيانتقاضبعدوالتقديرالإثباتمقام-المقامهذاوفيهناالباء

..توفيقأيمافيهوفقتوفدالقضيةهذهفيالكلامأطالتوقد

زيدتالباءأنمنوالمفسرونالنحاةيجمعماأنإلى:كلهذلكبعدونلخص

دليلآ،يكفيولاغليلآ،يشفيلا،القرآنيالأسلوبفيالدقةثعوزهقوللنتكيد
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قبولمنميلأأكثريجعلنامماذلكبعض؟!دونالآياتبعضفيذكرفلماذاوإلا

السبيل.سواءإلمماالهادجمماواللهالرفضإلىقالوهما
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(1)الام:ثر!الثالقالمبعث

يجدالآياتهذهفيالنظروالممعن،كثيرةآياتفيالحرفهذازيادةادعواوقد

استنباطفيتمحلأومتحكماللفظتغييرفيتحكمإذاإلااللهمبعيد،الزيادةأمرأن

.الآياتهذهومنمتمحلالمعنى

الأولى:الأية

النساء:ث!12أ"قتيتمجمنآلذينسئتنؤيقلإتضتملكتملئتةينآدتةإئريذ

ليبين؟القرآنلهذاإنزالمنأرادمايريد،جلالهجلتعالىاللهأنتقرزوهي

.البيانهيالإنزالمنفالعلةويهدينالنا،

الثانية:الأية

171؟الأنعام1"لغقمينآيرلثلئ!يتمؤأمزتاإ

فلا،ونخضعنسلداأنوالفرائفلأجلالتكليفمنأمرنابماأمرنافنحن

الكريمة.الآيةهذهفياللامزيادةتتصور

الثالثة:الآية

:157يونسأ،آلضذويىفيلضاؤفيقآءإ

الصدور.فيماوشفاءوالتقدير:،زائدةاللامأنذكروا)2(

إنما،زيادةلاأنالمفسرينمنكثيرينبأفواللهونستأنسنراهالذيولكن

وهذاالصدورفيالتيللأمراضوثابتكائنشفاءأيالشفاء،مصبغةالمتعلقةاللام

نجدأنناذلكوبيان.كذلكالنظمحيثمنبلفحسبالمعنىحيثمنلاأليف

132.ص.عباسفضل.البيانوروأئعالمنانلطائف)1(

351(.)2/الجلاليينعلىالجمل)2(
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تقدمكما-باللفظصلتهمئلبالمعنىصلتهوإنما،وحدهاللفظيخصلاالنظمأن

لك،وصديق،صديقك.يقالأنهبينواضحآالفرقيجدالمتأملولعلقبل-من

التخصيصمعنىلتعطيجاءتاللامفهذه.لكوأخوأخوكلك.وشفاءشفاء

يكونأنمنمانعلاولكنشفاء،أنهاعلىئدلف!نهاالصدورفيماشفاءقيلفلو

القرآنيالنظمفيجاءكماالصدور"،فىلماضفا:أأما:شفاء،كذلكغيرها

كهذاشفاء،لهاليسالصدوشأمراضأنوهوآخرأمرعلىتدلإنها،الكريم

تعطيهماهذاالقرآدا،هذاعنتغنيلاجميعآف!نهاالأدويةتعددتفمهما،القرآن

.بالزيادةسموهاالتياللام
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(1)(مق)لعر!ا:بعلراالمبع!ا

نأفسندركفاحصةنظرةفيهانظرناإذاإمن(،زيادةفيهاذكرواالتيالآيات

مطلبين.إلىعنهاالحديثوسنقسمأبدآ،أساسعلىيقوملابالزيادةالقول

معينة.ثاعدةتحتيندرجلاما:الأولالمطلب

الاستغراثية.)من(:الثانيالمطلب

:-الأولالمطلب

معينة.قاعدةتحتيندرجلاما

ا،ولى:الآية

:1266البقرةأ"لثضرالتآئحلينييها؟أتعالىقال

البقاء.أبوقال.الأخفشعنالزيادةرويت

قولعلىولا،سيبويهقولعلىلا.زائدة)من(تكودنأنيجوزولا

يرادأنهإلاهذا،علىالأمروليس،الثمراتكلفيهايصير:المعنىلأدط؟الأخفش

في)من(زيادةيجوزلأنه،الأخفشعندفيجوزالاستيعابلا،الكثرةهذابه

الموجب.

)من(تكونأنيعقلولاالثمرأجناسمنبعضأي،للتبعيضهناو)من(

الثمر.كللهيكونأنبمكنلالأنهزائدة

الثانية:الآية

:271(البقرةأ"سمئايتمئنغنحئمؤئكقرة

148.صعباسفضل:البيانوروائعالمنانلطائف)1(
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وحدهابالصدقةتكفرلاسيئاتهناكلأنذلك،كذلكللتبعيضهنا)من(

ئخفوقاؤإنهىقيجماآلضذقحتئتذوأإن"الكريمةالآيةعليهئدلماوهو

سمئايتم"ئنغنمؤئكقرلضتمخترقفؤآلفقرآءؤئؤئوقا

الصلاةتكفرهالاسيئاتهناكأنالشريفالحديثفيجاءوقد:271،،البقرةأ

الصدقة.ولا

الثالثة:الآية

:14(النحلأ"قضل!يىؤيتتتغوأة

مايطلبوكلالثه،فضلبعضنبتغيلأنناتبعيضية؟كذلكفيها)من(ف!ن

إذازائدةمنتكودأأنإذنيعقلفلاذلكفيمختلفونفالناس،حاجتهإليهتدعوا

صحيحأ.فهمأالكريمةالآيةفهمنا

:(1يلاصتغراثية)(أهن:الثانيالمطلب

رجل،منجاءنيماكقولنا:وذلك،العمومعلىللتنصيصتجيءالتيوهي

،العموملتوكيدأو،رجالأورجلانجاءةأنةأوالبتةأحديجئهلمأنةيحتملف!نه

لأنوذلك،الأولىعليهاحتملتماتحتمللافإنهاأحد،منجاءنيماكقولنا:

)2(.العمومعلىبلفظهاتدلأحدكلمة

التيالآياتنستقرىءأنأردناوإذا،تعالىاللهكتابفيكثيرأذكرتوقد

الظاهرةهذهبأنالجزميمكننابحيثالكئرةمننجدهاف!نناهذه،)من(فيهاذكرت

القولأننؤكديجعلنامما،وهدفلقصدجاءتإنمائعالممااللهكتابفيالأسلوبية

قبوله.يمكنولامتعذرأمربالزيادة

438.ص.عباسفضل:البيانوروائعالمنانل!ئف)1(

فام)1/322(.لابن:اللبيبمغني)2(
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معنىمنتعطيهماأنفسنجد،الكريمةالآياتبعضمعنقفأنأردناوإذا

أموزهذهأنسنجد،النفسأعماقفيمماتصورهوما،ظلالمنتلقيهوما

والخضوعبالزيادةالقولمعالبيانيالعلميالمنطقحيثمنتتفقلا،جوهرية

الإعرابية.للصنعة

أقلينكقروألذيىآيؤد"ماوتعالىتباركالثهقولمثلألنأخذ

:501(تالبقرةأ،زثتم"ئنخترئقغقت!مئتزكأنتضثتريهينآولآتيهتتآ

ونعالى؟ئباركوقوله15،:اأيوسف"سئوءينيغقتهغيقتاقا!سبحانهوقوله

:28،النحلأ"+سئوينتغقلئحتاقاآل!قضقأتقؤاأ

يتملاواستغراقشمولومنالمعنىدقةمنالكريمةالآياتهذهئعطيهماإن

.الحرفهذابدون

نوعأضئيلأكانمهماخيرأيالمسلميناعمىينزلأنلمجبونلافالكافرونا.

ومقدارأ.

كانلوحتى،سويمأيمنالسلامعليهيوسفيبرئنأنيردنالنسوةوكذلك2.

المختلسة.كالنظرةالسعادةحيثمنفيهالمتسامحالنوعذلك

أدنىفيهعملأيأنفسهمعنينفواأنيريدونالقيامةيومالكفاروكذلك3.

جهة.منهذاسوء،

نإأوالحرفهذابواسطةنفهمهالذيالثفسيالعمقفمان،ثانيةجهةومن

الوصف.عنيجلأمرالحرفهذابواسطةئظهرالتيالنفسيةالصورة

أبعدهناالحرفف!لنبدونهالمعنىيتمماأوفيه،فائدةلاماالزائدكانوإذا

غيركونيمافمع،الإعرابيةالصنعةتقتضيهماالزائدكانإذاأما،الزيادةعنيكودنما
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حيثمنوجوهريةعمدةالكلمةكانتف!ذاالمعنىفرعالإعرابفمان،مقبول

اللفظ.حيثمنوزائدةفضلةتكونأنالمقبولغيرفمن،المعنى
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عق()العرظ4الغامسالمبعق

النور.1،أقيرسغنيفونيخاآلذينققيخذرئعالىةقولهعندعبيدةأبوقال

)1(.زائدةوعنسواء،أمرهمخالفونمجازها63

غيرعلىقولهمارذدومنوالأخفشعبيدةأبيغيراللغويونوالمفسرون

.زائدة(اليست)عن(أناعمىأيذلك

الآية:هذهنفسيرهعنجريرابنفال

ويدبرونأمرهعنيلوذونالذينفليحذر:الكلاممعنىلأنعنوأدخلت

)2(.معرضينعنه

علىحاشيتهفيالجملالشيخوذكرالبقاء،أبوذهبهذامنقريبوإلى

إ13.الجلالينتفسير

والمفعول،يصدونبمعنى(.)يخالفونأنوهوآخرقولآوزاد،القولهذا

كانفمتىهذالمئلحاجةهناكأننظنوما،أمرهعنالناسيصدونأيمحذوف

أولى.كانوالتقديرالحذفمنخاليآالأمر

:-والخلاصة

العلماءوجمهور،عبيدةوأبيالأخفشعننقلإنمابالزيادةالقولإن

مجىءأن:عنهمالأقوالهذهنقلوبعد،قالوهمابعدلييظهروالذي)4(يردونه

أمرأيمخالفةمنالتحذيروهو،بيانيوعرض،دقيقةلنكتةالكريمةالآيةفيأعن(

البرهان)2/84(،للعبكريالرحمنبهمنماإملاء)6/477(،المحيطوالبحرالفرآن،مجاز)1(

286(.)4/للزركثي

.(135)18/الطبرينفسير)2(

)3(/3(.)243

له.تضعيفأالسابقينالقولينبحدبالزيادةالقولالثخذكرلذلك)4(
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يتزحزحواأنينبغيلا:يعنيفكأنه،أمرهعنيخالفون:نقولحينمالأننارق،مهما

أنملة.قيدولوالأمر،هذاعن

.بالزيادةعنهماللهعفاقوموصفهاالتيالكلمةهذهبدونيتملاالمعنىهذا
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(1)(ف!)العرظ:السادسالمبعث

الآياتهذهفيالنظروالممعنكريمةآياتأربعفيالحرفهذافلادةاذعواوقد

فيتمحلأومتحكماللفظتغييرفيتحكمإذاإلااللهمبعيد،الزيادةأمرأنيجد

متمحل.المعنىاستنباط

:-التاليةالكريمةالآياتفيزائدآبعضهمعذهفقد

ئعالىتقال

41،أهود:!ؤئزستنقآقخبرلقاي!وآلئ!هيهاآزتحئوأؤقاكة

:54(الكهفأ"قثلئحلينليتاصيىآتقرءالطقذافيصترقتاؤتقدة

:15(الأحقافأ"ذزئيىفييىؤآضيحة

:4،التين1"تقيريصآخ!نييخىنستنآقيخققتاتقذإ

نجدهفماننالذلكوتكفف،تمحلضر!إلايكنلمبالزيادةالقولأنونظن

النحاةبعضذكرهوإنما،والمفسريناللغويينمنالمتقدمينعندئغزفلممتأخرأ

الذيماندريولالأحد،ينسبهاندونبحرهفيحيانأبونقلهكماالمتأخرين

.بالزيادةالقولعلىحملهم

الأولى:الأبة

هوبلالحرفهذابدونالأمريستقيملابلبعيد،الآي!هذهفيالزيادةأمر

زؤتج!يطئحلينيخيهاآخيئة؟تعالىاللهقولمثلآنقرأفنحن،للتنزيلمخالف

فيخضقتكضآتقآءطغاتفاإتاأنقرأكماعليها،يقلولم41،أهود:"آثتتن

.البيانوروائعالمنانلطائف)1(
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وذلك،السلامعليهنوحشأنفيإلا(أعلىكلمةئردولمأ(:أالحاقةأ"آلخا!؟

13(القمرت1"ؤذسئرألؤ!داتغقئإؤخقلتةتعالمما:قولهفيالقمرسورةفي

عنالحديثكاقحينماأتةوهو،الرائعالقرآنيالسرهذاعندنقفأنبدولا

فيخضلتكصتقآثآطغاتضاإئا":ئعالىقال)في(،بالحملعايالناس

داتغقئؤخضقتةة"اثنينزوجينكلمنفيهااحملة:تعالىوفال"آتخازي!

بشأنه.والتنويهله،التشريفمنذلكفيلما"ؤذسئرأتؤتج

فمن،الركوبكلمةلانعالى،اللهإلممامسندةالحملكلمةجاءتذلكومع

تعالى:قال!،الدابةوركوبالسفينةركوببيناللفظةفييفرقأنالبديهي

بنفسهالركوبغذيفقد:8،النحل1،يتزتحئوقاؤآلحميرؤآلبغاكؤآلختل،

ذلكفيها(؟)اركبواالجربحرفعذجممافقدالسفينةركوبأماجر،حرفدون

لهم.ظرففهيفيهاوحملهاالسفينةهذهفيسارواإنمالأنهم

تال:حيثنفسيرهفيالرازكطالامامذهبهذامنقريبوالى

جوففييكونوالأنأمرهموأنهالزيادةهذهفائدةتكونأنيجوزوأيضآ

ظهرعلىيكونواأنأمرهمأنهلتوهماركبوا،:قالفلوظهرها،علىلا.الفلك

:قالحيثالقولهذايرتفيلم-اللهرحمهالسعود-أبالكن.السفينة

بكلمةهناهاواستعماله،بنفسهويتعذكما.متحركشيءعلىالعلو:والركوب

الرواياتأظهرفإنطن،كمافوقهالاجوفهافيكونهمبهالمأمورلأنليس)في(

الأوسطفيوالأنعام،الأسفلالبطنفيونظائرهاالوحوشجعلالسلامعليهأنه

)1(.الأعلىقيمعهومنهووركب

)3/22(.السعودأبيتفسير)1(
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عليهائغؤزروايةولا،صحيحخبربهيردلمعنه-الثهعفا-قالهالذيوهذا

رواياتأجلمنالكريمةالآيةمننستشفهابيانيةلغتهعننعدلأنينبغيفلا

الحكيم.الذكرآياتفهمفيأصلآتجعلأنيجوزلاإسرائيلية

الثانية:الآية

54،:الكهفأقتل"ئحلينليتاصيىآتقرةالنهذأفيضرقتا"ؤتقد

القرآنفيهوإنماللناسفالتصريفقبلها،التيالآيةفيقيلمافيهاويقال

والقصةوالوعيدالوعدمحلهوالقرآنلأننفسهالقرآنتصريفوليس،الكريم

ادعائهمفيالزائدالحرفهذايسقطونحينمايكونوكيفوالعظةوالمثلوالحكمة

يرنضيه.ولاالذوقعنبعيدذلكأنيقيني.القرآنهذاصرفناولقد:ويقال

الثالثةالآية

:15(الأحقافأ"ذزصتىفييىؤأضيحة

وأصلحناةتعالىقولهعلىالآيةهذهقاسوافقد،بالزيادةالقائلينالثهسامح

59،.الأنبياء:91زؤتجهله

،والولادةللحملكبرهابعدتهيئتهاهناالزوجف!صلاحالايتينبينوشئان

وموقعأمحلأالذريةتجعلأنالمعنىلكان.ذريتيفيليوأصلح:قيلوكذلك

لأنإ؟ذزئيىفييىؤأضيح"معناالتيالآيةفيكذلكالأمروليس.للصلاح

أمرأيخصلاجميعآأمورهايشملالذريةهذهشأنالصلاحيكونأنالآيةمعنى

آخر.دون

البيضاويالدينناصرالقاضي؟المفسرينمنالأئمةذكرهبمالهذاواستأنس

الجملوالشيخ،البيضاويعلىحاشيتهمافيزادةوالشيخ،الخفاجيوالشهاب

الجلالين.علي
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فيساريأالصلاحلياجعلأكط"،ذرئيىفييىؤآضيح":تعالىاللهتال

وأذريتيفيبيالطف:أياللطفمعنىلتضمنه()فيوغذي،فيهمراسخأذرقي

وكونهمفيهمالصلاحسريانليفيد)في(؟بعذيثم،اللازممنزلةنزلهو

.)1(فيهملتمكنهلهكالظرف

الرابعة:الأية

،4.التين،1تقيرييمآخ!نييىنستنآفيخققتاتقذة:تعالىقوله

هكذاالآيةقذروا)في(،زيادةتمخلوا)2(الذينلأنسبق؟مماأظهرفيهوالأمر

الإنسانقؤمنالقد:أيبالتقويمالخلقوفستروا،تقويمأحسنفيالإنسانخلقنالقد

،القرآنموضوعيةمعيتناسبلا؟باطلالتفسيرهذاأننعلمونحن،تقويمأحسن

والتصويرالخلقبينيفرقالقرآنأننعلمفنحن،ومعانيهألفاظهدقةمعيتفقولا

11،.:الأعراف1،صتؤزتكتمثئمخققت!تمؤتقذة،والتعديلوالتسوية

قسؤنلثخققكئدىآتضير!ب!آبرئلثغركقانستنآلإكآكقا)

علىبعضهامعطوفجاءالمعانيهذهأنفنرى6،7(.الانفطار:أ!"قغذلك

بغيرالكلمةثفسرأنهذابعدالتكلفوالتمحلمنأفليسالواوبغيربعض

لها،هوالذىمعناها

بدونها؟المعنىيستقيملاكلمةبزيادةالقولالتفسيرهذاعلىيزئبوأن

أحسنفيكونهحالخلقناهأكط:الحاليةعلىالنصبموضعفيبعدهاوما)في(ف!ن

.المخلوقاتمنغيرهعنيختلف،صورةوأفضلقوام

)4/912(.الجلالينعلى)1(الجمل

.)4/954(الجلالينعلىالجمل156(،)2/الرحمنمنماإملاء)2(
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لواواحرظ4لسابعاالمبع!

وعشريننيفآذكروافلقد،الزيادةدعاةعندغيرهامنبأفلالواوحظيكنلم

كلواضحالإعرابيالتحملوإن،ذكروهفيماظاهرانوالتمحلالتكففولكنآية

.الآياتهذهومن،اللهشاءإنسنرىكماالوضوح

ا،ولى:الآية

ؤتجآءتةلزوغآإتراهيتمغنذق!تةققفاتعالىقولهزائدأ)1(عدوهومما

هود؟174.أ"لئشركلىآ

إبراهيمعنذهبلماأنهالمقصودليسلأنه،عليهئرذأنبحاجةالكلامنظنما

الروعإبراهيمعنذهبلماالكريمالنظميقتضيةالذيإنما،البشرىجاءتهالروع

أبعدفما.لوطقومفييجادلناوأخذ،نفسهوطمأئتصدرهأثلج؟البشرىجاءته

.الزيادةعن"آلئ!ئمر!ؤتجآءتةة:تعالىقولهفيالواو

نكرهمالملائكةجاءتهحينماوالسلامالصلاةعليهإبراهيمأنذلكبيان

وبثئروه،لوطقوملإهلاكجاءواأنهموب!نواآنسوه،ولكنهم،خيفةمنهموأوجس

؟اثنتانمسرتانوالسلامالصلاةعليهلإبراهيمفحصلبغلام

ملائكة.عرفهمحينماالروعذهاب:الأولى

عجوز.وامرأتهشيخوهوبغلامالبشرى:الثانية

يجعللأنهالتعبير؟هذامعينسجملاالواوبزيادةوالقول-إذن-أمرانهما

يقصدهماهذاوليس،الروعذهابعلىمرتبأ-البشرىمجيءوهوأحدهما-

أعلم.والله،القرآن

13(.)4/السيوطيللاماموالنظائرالأشباه)1(
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الثانية:الآية

تخيتاأمرتاجآءققضا!تعالىفالنفسهاالسورةفيجاءماهذاومئل

هود:66،أ،!ؤيبدتيخريؤينئثابزخقل!تغةوءاتئوألذيىؤآصتيخا

يومئذ.خزكطمنمنابرحمةصالحآنجئنا:عندهمالتقدير

صالحآنجيناالمقصودليسلأنةوتمحل؟تكففكذلكهنابالزيادة)1(وقولهم

كرامتانهمايومئذ.خز!مامنونجيناهممنابرحمةأنجيناهموإنمايومئذ،خزكطمن

معه:ومنالسلامعليهلصالحإذن

الله.منبرحمةإكرامهم:الأولى

.اليومذلكفيالخزيمننجائهم:والثانية

تكونحينذاكلأنها؟الخزيمنئحيناه:يقالأنمنالإنعامفيأعظموهذا

وهيمعنويةإحداهما،اثنتاننعمتانأنهمافيبينالكركلةالآيةنظمأما،واحدةنعمة

.العذابمنالتنجيةوهي،ماديةوالثانية،الإكرام

)2/204(.الجلالنعلىالجمل)1(
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الخامسالفصلى

أ!لمحجاؤلمحلماءمر

-ةمباحثأربعةتحتهويندرج

البا!في.الإمالم4الأولالمبعث

الجباوالممذافي.عبدالقافمبم4الفانيالمبعث

الجرجاني.القاهرعب!الإمالم:الثالقالمبعق

الزمخشركل!.عمربقمعمودالإمالم:الرابعالمبعث

-39-

http://www.al-maktabeh.com



البا!نيالإمالم:الأولالمبث

الباثلاني:-:الأولالمطلب

أنتهتالكلامعلماءكبارمنقاضبكر،أبومحمد،بنالطيببنمحمدهو

هـ.304عامهـوتوفي338عامولد،الأشاعرةمذهبفيالرياسةإليه

للباثلاني:القرأناعجازكقابالئاني:المطلب

إلىجمعولقد،الأشاعرةشيوخمنوشيخ،المتكلمينأئمةمنإماموالباقلاني

ورسوخ،الرجلكعبعلوعلىبحقيدلوكتابه،المعرفةجوانبمنكثيرآهذا

فهوالكلامعممأئمةمنإمامأنهعنففضلآ،إطلاعهوسعة،باعهوطول،قدمه

ونقدآ.وبلاغةوشعرآأدبآاللغةأثمةمنإمامكذلك

حرمةعنمدافعآ،الكثيرةالكتبمنوغيره،القرآنإعجازالباقلانيكتب

شبهاتمنالإسلامخصوميلقيهممايجدهماكلرادآ،والسنةالكتابعنذابآ،الدين

الشأنذاتكنبهومن،وأباطيلترهاتمنينفثونهومما،شكوكمنبهيوحونومما

علمهسعةمعالرجلكانولقدوالانتصار،التمهيد،،القرآنإعجازكنابغيروالقيمة

خصومه.معسيرتهذلكعلىيدل،الحجاجفيالعارضقويلسنآ

القرآنك!عجازالإعجازفيكتابيشتهرلمأنهقلناإذاالحقيقةنعدولنو

لهذهالوحيدالمرجعالبالغةالقرونمدىعلىالكتابهذاظلفلقد،للباقلاني

.الكتابهذاغيريعرفوالمالقرآنيةبالدراساتالمختصينمنكثيرآإنبل،المادة

قضيةفيجوهريبعضهامتعددةموضوعاتعلىالباقلانيكتاباشتمل

عليهالثهصلى-النيمعجزةكونهو،القرآنإعجازكوجوهوذلكالإعجاز

سببمنإلابهايتصللاالإعجازقضيةعنبعيدوبعضهابهوالتحدكط-وسلم

بينوموازنته)1(،الشعريةالقصائدمنلكئيروتحليلهالشعرنقدعنكحديثهبعيد

المقبل.الخيالبذلكماهلا:البحزيوقصيدة،الفيسامرؤكمعلفة)1(
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وللصحابة-وسلمعليهالله-صلىالنيخطبوبعض،الكريمالقرآنأسلوب

عليهم.اللهرضوانوغيرهم

عنكحديثهوذلكالأعجاز،بموضوعيتصلذاكوهذابينوسطوبعضها

اذتارةنجدهالإعجازعنحديثهأنكماوئعالى،تباركالثهكتابمنونفيهالسجع

.)1(وأساليبهمالمتكلمينبنظراتتتصلكلاميةصبغةذاأخرىوتارةبيانيأدبيطابع

الباقلافط:عندالقرآن)عجازوجوه

-لأشاعرةا-يعنيأصحابهبهفالكماالإعجازوجوهبأنالباقلانييذكر

:ثلاثجهاتمنتظهر

.تحدثأنقبلالقرآنعنهاأخبرالتيالغيبأخبار10

)م!(.الرسولأميةمعالماضيةالأممعنالأخبار2.

)2(.البديعنظمه3.

كثيرةمواقعفيبالغيبفالإخبار؟الوجوههذهبعدفيماالباقلانييفصلو

الصلاةعليهالرسولأميةمعالسابقةالأممأنباءعنوأما،متعددةومواضع

عرفممنإلائكونلاالصادقةالأخبارهذهلأنالإعجاز،علىيدلف!نهوالسلام

لمباتفاق-وسلمعليهالق-صلىوالني،السابقةالأممأنباءواستوعبالتاريخ

كذلك.شأنهيكن

مبنيأيكونيكادكتابهإنبلالثالثالوجهفيتفصيلآأكثركالطوالباقلافي

)3(.البلاغةفيمتنا؟،التأليفعجيبالنظمبديعالقرآنكون،"ؤهوالوجههذاعلى

،52.53ص.عباسفضلوسناءعباسحسنلفضلالكر3الفرآنإعجاز)1(

ص.13القرآنإعجاز)2(

53.54؟صعباصوسناءلفضل:القرآنإعجاز)3(
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لفانيالمبع!ا

الهمذفي)1(:الجبارعبدالقاضي:الأولالمطلب

قاض،،الحسينأبو،آباديالآسدالهمذانيالجبارعبدبنأحمدبنالجبارعبد

أ"هـله5عامتوفي،القضاةقاضيويلقب،عصرهفيالمعتزلةشيخكان،أصولي

المطاعن.عنالقرآنتنزيه:الكتبمن

والعدلالتوحيدأبوابفيالمغنيكتابعنفكرةذكرالفاتي:المصب

بشيوخالقاضيئأثر،بعامةوالمسلمين،بخاصةالمعتزلةأئمةمنالهمذانيوالقاضي

ماكثيرآوهو،مباشرةعنهمايتلقلموإن،هاشموأباعليأباوبخاصةالاعتزال

القئمةالكثيرةآثارهمنيهمناوالذيالعلافالهذيلكأبيغيىهماوعنعنهماينقل

فأنت"،والعدلالتوحيدأبوابفيهالمغنىالضخمسفرهفيالقرآنإعجازعنحديثه

مئاتعلىي!ئشملمجلدوهو،الكتابهذامنعشرالسادسالجزءتتصفححيئما

الإعجاز.عنالحديثفيجلهأنتجدالصفحات

الخبرعنتحدثفقد،متعددةلقضاياالجزءهذافيالجبارعبدالقاضيعرض

.القرآنبهثبتالذكطالتواتروعن،والرسولالرسالةعنتحدثثمبه،يتصلوما

أنهالقرآنفيقولناومعنىقال:حين)الاعجاز(كلمةمنالمرادلنابينوقد

به)2!.اختصالذكطالقدرفيمثلهفعلالفصاحةفيالمتقدمينعلىيتعذرأنهمعجز

ولا،معناهوحسنلفظهبجزالةيكونالكلامأنفبين،الفصاحةعنويتحدث

فصيحأ،يعدلمالمعنىركيكاللفظجزلكانلولأنه،الأمرينهذيناعتبارمنبد

06.صعباسوسناءفضل:الكريمالقرآنإعجازكتابمن)1(

226.ص)2(
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ويذكربعض،إلىبعضهاالكلماتهذهبضمصانما،المفردةالكلماتفيتظهرلا

:الكلامفصاحةبهاتظهرلها،رابعلائلاثجهات

نفسها.الكلمةاختيار:الأولىالجهة

.الاعرابحيثمنالكلمةهذهحركة:الثانيةالجهة

غيرإلىتنكيرأ،أووتعريفأتأخيرأ،أوتقديمآالكلمةهذهموقع:الثالثةالجهة

أساليب.منهنالكما
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لفالثاالمبعط

الجرجاني:العاهرعبد:الأولالمطلب

منكانالبلاغةأصولواضع،الجرجانيمحمدبنالرحمنعبدبنالقاهرعبد

النحو،فيوالجملالإعجاز،ودلائل،البلاغةأسرار:كتبهمنشعر،وله،اللغةأئمة

هـ.471عامتوفي،الإيضاحشرحفيوالمغني

ففي،وقدرهممواهبهمفيالناسيختلفأنوئعالىسبحانهاللهمشيئةاقتضت

غيرهم،يسبقونفهمالإبداعوساثللهماللههتأمنالناسمننجدالعصورمختلف

رحمهالقاهر-عبدكانولقدلهؤلاء،الاعترافعلىمنهمكلالعصرأبناءيحملمما

إبداعه،براعةوسطرفكرهأنتجهمافكانبرزوأ،الذينالصفوةهذهمنالثه-

أقوالتحفظالتيالحافظةالذاكرةبينالفرواأبعدوما،المتصفونبهلهاعزف

جديدآتبرزولكنها،السابقينمنئفيدالتيالمفكرةالمبدعةالعقليةوبين،السابقين

.والإبداعالجذفيهيجددونالباحثينوشغل،الإعجابمئاريكون

وممن،سبقوهوممنمعاصريهمنكثيرمنإنثاجأأقلكانالقاهرعبدلعل

يغنيلاوحدهالكميالجانبولكن،الكميالجانبراعيناإذاوهذابعدهجاءوا

.الأحيانمنكثيرفيغناءكبير

والنحواللغةفيإمامأوكانأشعريآ،متكلمأ-اللهرحمهالقاهر-عبدكان

جيدنتاجلهوكان،ببعضبعضهايتصلمعارفوهيوالنقد،والبيانوالأدب

ودلائلالشافيةالرسالةابرزهاومنالكريمالقرآنب!عجازيتصلمامنهيعنينا

لإعجاز.ا

الفاني:المطلب

التيالأولىالقضايالبعضفيهاعرضصغيرجزءوهي:الشافيةالرسالة

بسورةأوالقرآنهذابمثليأتواأنعنالعربعجزأثبتحيثبالإعجاز،تتصل
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ذلكإلىأشاروقد،متينقوكطبأسلوبذلككلبالصرقة،القائلينفيهاوناقشمنه

الإعجاز.بهيكونماإلىالرسالةهذهفييتعرضلمولكنه،رسالتهمقدمةفي

وهوالاعجاز!)دلائلكتابهلهأفردفقد-يراهكماالأعجاز-بهيكونماأما

النظم.فينظريتهضفتهالذكط

عنكتبهاالتيالفصولوهيعمليجانبفيهكانالإعجازدلائلوكتاب

والتأكيدوالتنكير،والتعريف،والوصلوالفصلوالذكر،والحذفوالتأخيرالتقديم

كلها)1(الفصولهذهوفي.فصولمنذلكغيىإلىوالاقصر،الخبربينوالفروق

نأعلىليبرهنالجيدالشعرمنأوالكريمالقرآنآياتمنعمليةئطبيقاتبذكر

.الكلامفضلإليهيرجعالذيهوالنظم

الفطم:نطر!ةالفالث:المطلب

القاهرعبدقبلكانواالناسبأننعرفأنمنالنظريةهذهشرحقبلبدلا

بهيتفاضلالذكماالأمرهوأنهورأىباللفظشغففريقآ:فريقينعصرهوفي

وتنقيتها.الكلماتاختيارفينفسهيجهدفكان،الكلام

التيالقوالبهيالألفاظوأن،للمعنىالفضيلةأنرأىالآخروالفريق

.)2(المعانيفيهانوضح

المعنىأنصارالفريقينهذينأمامويقف-اللهرحمه-القاهرعبدويجيء

وبخاصةعصرهفيكانتالتيالمعارفأنواعمنكثيرآهضمأنوبعد،اللفظوأنصار

الدراساتلهذهنتيجةللناسليبرز،القرآنإعجازفيوكتمت،والبيانوالأدبالنحو

النظم.فينظريتهكلها

65صعباسوسناءلفضلالكريمالقرآنإعجازكتاب)1(

66صعباسوسناءلفضلالكردمالفرآن)عجازكعابمن)2(
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الرابعالمبعق

1(.الزهخشري)عمربنمحمودلأمام:الأولالمطلب

أئمةمنالقاسمأبو(الله)جارالنرمخشرياحمدبنمحمدبنعمربنمحمود

بجارفلقبزمنأبهافجاورمكةإلىسافر،والأدبواللغةوالتفسيربالدينالعلم

غريبفيالفائقالكشافتفسير:كتبهمن538،عامهـوتوفي467عامولد،الله

وغيرها.الأمثالفيالمستقصىاللغة

عراثسيبرزوناعلامأأئمةلكتابهقتضأنعظيمأاللهفضلكانلقد

قيفنأنعظيمأالثهفضلكانلقد،جذابةخلائةومظاهرقشبيه،بأثوابالإعجاز

اللهكتابتانسيرفيتفصيليآعمليأتطبيقأالنظريةهذهيطبق،الزمخشريمثللنا

.الكشافتفسيرتعالى

القاهرعبدنظريةهضمأحوذيأ،وجهبذآألمعيآ،عالمآبحقالزمخشر!اكانلقدم

ذلكوظهرالحكيمالذكرآيعلىتطبيقهافيتامآاستثمارآواستئمرها،النظمفي

"فكرهوأنتجهقريحتهبهجادتمماكثيرآعليهازادبلقلت،كماالكشاففيجليآ

.تفسيرهفيالقاهرعبدنظريةمنالزمخثرجمماأفادهاالتيالأمثلةبعضوسنضرب

الفصولوهي،عمليجانبفيهكانالإعجازدلائلكتابأنقبلمنعرفتم

والتعريف،والوصلوالفصلوالذكر،والحذفوالتأخيرالتقديمعنكتبهاالتي

لنايشرحوهو،الزمخشريمعولنعيشقبل،منلهعرضنامماذلكوغيروالتنكير،

الكريمة.الآياتعلىئنزيلهافيعمليأشرحآالفصولهذه

نفسه.السابقالمرجع)1(

-151-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


:12البترةأ!للفئقنفذىيخييمازتتلآآليتنثدالكةسبحانهقولهعندأ(

النافيةالا(اسموهو؟الكريمةالآيةهذهفيالريبقدميتم؟الزمخشرييتساءل

فتقدمذلكعكسعلىأخرىآيةجاءتبينماوالجرور،الجارعلىللجنس

ولاغولفيهالاةالجنةخمروصففيسبحانهقولهوهيوالمجرور،الجارفيها

الخبرفتاتديموالتأخيرالتاقديمفيالقاهرعبدذكرهممايفيدفهو،،ينزفونهم

ومنسجمآمتفقأالآيتينمنكلنظمجاءلذلك،التخصيصيفيدالمبتدأعلى

منهما.كلعنهتحدثتالذيالمعنىمع

الاقرآنعنالريبجنسنفييفيدهالذيكل4زيئت"-لمحيه"لآتعالىفقوله

نافيالمعنىلكاذريب"فيهةلاقاللوذ!،الكتبمنلغيرهالتعرضدونالكريم

هنا.مرادغيروهذا،الأخرىالكتبمنلغيرهوإثباتهالقرآنعنالريب

:اثنانهدفانهناللقرآنإذآخر،شيءمنهفالمقصود،غولفيهالاةقولهأما

أفا،الأولالهدفهووهذاضرر،منفيهاماوهوالاخرةخمرعنالغولنفي

شيئأإلاتفدلمفيها،غولةلاقالولوالدنيا!رفيإثباتهفهوالثانيالهدف

.الآخرةخمرعنالغولنفيوهوواحدآ

فياليسموقوكالجاورة(الحجرةفيضجةالامثلآ:قولنافيفرقفهناك

إ.ضجةالجاورةالحجرة

فئمؤأؤقبهكزئهتمئنفةىغقئإأؤكبك:سبحانهقولهعند2(

تعالىقولهفيالواووسطتلم،الزمخشرييتساءل5(،:البقرةآلمفيخوتأأ

فتمتلتغوكآلأأأؤقبهكالأعرافآيةفينجدهالاولكنا"فئمإأؤقبهك

:917،.الأعرافأتفمفولت"آفئمأؤلبهكآضك
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فللمتاقينمختلفالجزاءلأن،البقرةآيةفيوسطتالواوبأدنالزمخشريويجيب

ثما.5البترةزثهم"أئنفةىغقئأؤلبهك!قولهوهوالمنهجصحة:جزاءان

فالأمران5(،:البقرة11لمقيحودتآفئمؤأؤكبك"قولهوهيوالنتيجةالغاية

فإنواحد،شيءإلافيهافليسالأعرافآيةأما،العطفحرفجاءلذا،مختلفان

فئم:ةأؤقبهكفقال!الآيةفيذكرتالواوأنولو،لغفلتهمبيانكالأنعامكونهم

:917(لأعرافاتغملوت،1آ

غافلة،ليستالأنعامأنوهو،محالأمرعليهلزئب،البقرةآيةجاءتكما

الوصل.والفصلعنحديثهفيشافيآبيانأالقاهرعبدبئنهماوهذا

حكمةالزمخشرييبين:15(البقرةأ(يهتمي!تقنرمم!.إآدئةسبحانهقولهعند3(

سبحانهشقولهوعند:15(البقرةأأي!تقنرمم!،وهيفعليةجملةالخبرمجيء

مجيءمنالحكمةيبينالكهف:18،-أيآتؤصيدذزاعتهتن!مطأؤتحقئفص

اسمآ.الخبر

فلأنالثانيةوأماالتجدد،علىيدل،نهفعليةجملةالخبرجاءفلقد:الأولىأما

عنيتحدثوهوالقاهرعبدبينهماوهذا،الثبوتعلىيدلاسمآالخبرمجيء

الخبر.بينالفروق

الحكمةالزمخشرييبين5(:البقرةآلففيخولت،1فئمأؤأؤكبك:تولهعئد4(

إآتضقيخوتأالخبرتعريفمنوالحكمة()همالفعلضميرمجيءمن

صفة،لاخبربعدهماأنولبيالنللتثيدبهيؤتىالفعلفضمير15البقرة:أ

غيرهم.لاالمفلحونهمأيالاختصاصاكمريفمنالهدفأنبئنكما

فيه.النفسوأطالالقاهرعبدلهعرضمماهذاوكل
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آلئاسيىثىأئةغقتهؤتجذتذتىتآةؤزذؤتضاة:تعالىقولهوعند5!

لآتتاقاخطئكضاتاقاكتذوذالطآقرأتتنذويهئمينؤؤتجذيستفوت

لىتؤثتمتفقافستقى!كب!وشتتخؤآئوتاآلزغآءئصتدزخئىتمتمعى

.23،الاقصصأتمير،خترينإتىأنرلتيضآإنيئزئاتقاكلظكآإتى

يستفوستص،"قولهفيمذكورغيرالمفعولتركلم؟قلتفإن:يقول24،

123:القصصأ"ت!مىوألآ23(:القصصأوأتذوذان"23،:القصص1

المافعوللاالفعلهوالغرضلأنقلت24،؟القصص:أتفقا،قستقىو"

ولمالسقيئ،عدىوهمالزيادةعلىكانتالأنهمارحمهماإنماأنهترىإلا

تستمىلآ"قولهماوكذلكمثلأ،إبلومسقيهماغنممزودهمالآنيرحمهما

)1(.المساقيليسالسقيبهالمقصودالقصص؟11،23آلزغآءيصتدزخئى

الأفعالمنحذفتالمفاعيلأنوبينالقاهر،عبدالإمامهذاذكروقد

المرأتينومنسقي،الحالتلكفيالناسمنكانأنهيعلمأنالغرضلأن؟الأربعة

ماأماسقي،ذلكبعدموسىمنكانوأنهسقي،منايكونلاقالتاوأنهماذود

نألظنغنمآ()ئزودانقالولو،الغرضعنفخارجإبلأأمأغنامأالمسقيكان

أنكرولكنهذودهوحيثمنالذودعليهماينكرلموالسلامالصلاةعليهموسى

ذلك)2(.أنكرلمايقرأذادتاولوأغنامآ،تذودأنعديهما

بل،الكشافتفسيرفيالقاهرعبدنظريةمعيعيشالزنحشر!ماأننجدوهكذا

نتجاوزولانغاليلاولعلنا.البيانيالإعجازمنألوانآلنافبينبذلكيكتفيلا

فيالقاهرعبدقدرهعندماوففالإعجازقضاياتقريرفيالإبداعأنقلناإذاالحقيقة

45(.)1/الزمحري:ل!مامألكثاف)1(

161.صالجرحانيل!مام:الدلاثل)2(
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اذشيئآيزيدوالمبعدهمامنجاؤواالذينو،كشافهفيالزمخشريوطبقه،نظريته

سماتعليهتظهروقدنقلآأواختصارأ،أوشرحآذكروهالذيكانإنما،بال

التكلف.
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السادسالفصلى

ا!لمحجازوالمحرثو!3

للرافعي.إعجازالقرآن4الأولالمبعث

قطب.سيدعنلىالقرأنيالإعجاؤ:الظثيالمبعت

الشافىءبنت-القرآن!أالبيانيالإعجاز4الثالقالمبعق

الشعراوجم!.متوليمعم!الشغ:الرابعالمبعث
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4لإعجازوالمع!ثونا

طريقهعنويميطون،تحريفكلعنهينفونقومزمنكلفيالعلمهذايحمل

موضوعفيمشكورةطيبةجهودآالعصرهذافيللمحدثينرأينالذاأذى،كل

منهملكثيركانفلقدالعلماء،منتقدمهمممنكئيرآأفادوافدكانواوإنالإعجاز،

الذيأسلوبهعصرلكلإدأثم،بالتسجيلحريةبالتقدير،جديرةملحوظات

جناههـ،منلتقطفواهؤلاءنتائجعلىوسنعلمكم،تناسبهالتيوطريقته،يلائمه

الله.شاءإندانيةلتكونالقطوفهذهلكمنذللأنمحاولين

النهضةفيينكرلاجهد-الله-رحمهعبدهمحمدالشيخالإمامللأستاذكان

عبدكتابضلفلقد،وبلاغتهولغته،الكريمالقرآنبعلوميتصلوما،التفسيرية

المثقفينوالأدباءالعلماءمتناولعنبعيدينوالأسرارالدلائل-الله-رحمهالقاهر

أ،كانأوالمثقفينإلىفحببهما-الله-رحمهالشيخجاءحتىالزمنمنطويلةحقبة

التفسير،لتدريسالأزهرجامعفيمجالسلهكانكمائدريسهما،فيعلمحلقة

.بعدهمنالعلماءوآثارآثارهفيوجدناهاالتيالجهودهذهكلهذلكنتائجمنوكان

للرافبمإعجازالقرأن:الأولالمبعق

للأستاذالكريمالقرآنإعجازفيظهركتابأولكان:ا،ولالمطلب

فيالأمةلهذهاللهمبغمنمنحةوالرافعي-الله-رحمهالرافعيصادقمصطفى

لغته،والقرآنعنذاباقلمأالثهوهبهفلقد،إليهالحاجةأمسنفيالناسكانعصر

منهاللهجعلعنها،المدافعالعربيةكاثبالرافعيكانوحقا،شرسةهجماتأمام

فيبالعمقتتصفكتابته.كانتالأوائلفيحسئانمنجعلكماالأواخرفي

صادفة،عاطفةكلهذلكيزين،العرضفيقوةمع،الإطلاعفيسعةمع،الأسلوب

خصسب.وخيال،مرهفوإحساس
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فيإليهؤلتستمعالأدبيالسموإلىبه"ليصلالبيانسلمفيقارئهمعيرقىكان

كذلك،الخيرولكنقلإ،بأنهالأدبيالسموغابوا:المعبرةالموجزةالحيةالكلمةهذه

كثيروبأنه،كذلكالحسن..ولكنمحيروبأنه؟كذلكالحق..ولكنمخالفوبأنه

كذلك.الحريةولكن،التكاليف

لموإنالمطرتنتظرفلاالسحابيكنلموإنالذر،تنتظرفلاالبحريكنلمإن

+.البيانتنتظرفلاالبيانيالكاتبيكنوانالورد،تنتظرفلاالوردشجرةتكن

وناقدأوشاعرأ،كاتبآكانبل،وحدهالنثرعلىأدبهيقتصرلم،أديبوالرافعي

الرافعيكانوكماكلها،الصفاتهذهلهماجتمعتالذينأولئكوقليل،كذلك

أيضاكانفلقد،الكتابةفيالواضحوأسلوبهالشعر،فيالمميزطابعهلهوكاتبآشاعرآ

دارالذيالعامالهدفعنالرفاعينقديخرجولمنقدهفيالمستقلمنهجهلهناقدآ

العربيالأدبأفادولقد،العربيةواللغةالدينحمىعنالذودوهو؟أدبهإطارفي

غيرإفادةالنقدفيالرافعيجهودمنالثقافةوميادينالفكرحقولوانتفعت،ولغته

منالعرب.ويتكوطأدبئاريخالعلميةالقيمةحيثمنكتبهأنظمولعل،محدودة

لكتابأصلوهو،الكريمالقرآنعنحديئأمنهالثانيالجزءكانأجزاءثلاثة

!يحتويالاترآت%عجازكتابهفكان،لهاللهشاءماوزادالرافعيوسعهفقدالإضجاز

البلاغةالثانيوالقرآنإعجازأحدهماوخطر:شأنذومنهماموضوعينعلى

النبوية.

عدومعنتحدثثم،الكريمالقرآنعنجزلةرصينةبكلمةالكتابهذابلأ

ماهذهوأخذت،موضوعاتهمنذلكوغير،وقراءاتهوجمعهنزولهةالكريمالقرآن

السابقينوجهودوذكرالإعجاز،معنىعنتحدثئم،الكتابنصفمنيقرب

فبينيراهكماالإعجازعنيتحدثأنئ!أكلهذلكمنانتهىأنوبعدعليها،عفق

+ثلاثجهاتمنمعجزالكريمالقرآنأنبدءبادئ

تحريف.عليهيطرأولممحفوروكتابفهوالسماويةالكتببينتاريخهحيثمنأ.
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هذامثليزاللاوأثرهكان،كتابالدنيافييعرففلمآئاره،حيثمن2.

المبين.الكتاب

ولكنها،الحياةأنماطتعدد،متعددةمجالاتفيحقائقوهي:حقائقهحيثمن3.

غزيز!تيهتمثؤإئةر!زائغأوزيغخلالهامنيتسللثغرةفيهاليسحقائق

خيهيصخميد"ثنتنزيلخقمإءيقؤلآيذتيماتةيطينآلتطليآييإلأ

41142،:أفضلت

دهانماإللاث،النواحيهذهعنالحديثهذافيغرضلهليسأنهالرافعيوبثن

جهاتمنالرأبعةالجهةوهي،البيانيإعجازعنيتحدثأنالكتابهذافيغرضه

.الكتابهذاإعجاز

اللغويةوحدئهاوبخاصة،الأمةوحدةفيالكتابلهذايرجعالفضلأنويبئن

وهوالزكيبيةأوضاعهوغرابةونظمهالقرآنأسلوبعنالكتابهذافيويتحدث

ذلكصيغيقالوالحقفإنه،الأقدمونكتبهمعالحقائقمنكثيرفييلتقيكانوإن

أحاسيسه،ونفثئصويرهوجميل،أسلوبهوقوةبيانهببراعةجديدةبصيغةكله

هضمفلقدوألبمرارها،باللغةمعرفتهوسعةالإيمانيةغيرئهوشدة،عاطفتهوصدق

عنحديثهففي،ونواحيهجهائهتعددعلىاللغةموضوعفيالأقدمونكتبهما

5صاجعنينعكسإنماكاتبكلأسلوب،الأسلوبكانلماأنهيبينالقرآنأسلوب

حينماوهلةلأولالعربأدرك،وتعالىتباركاللهكتابالقرآنوكانصاحبه

أسلوبفسيظلونثرها،نظمهاالأساليبأفانينفيحظمنأتوامهماأنهيمسمعوه

ذلكفيبذلوامهماعقولهمفيهئطمعأنوفيالسنتهم،متناولعنبعيداالقرآن

.محاولاتمن
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الفاني:المطلب

كتحت:221،الباقرةأيويئوأ"خئىآلضثمريهينتئيهخوأؤلآ!تعالىقولهقيأ(

)1(:الرافعي

آتمشريهينتئيهخوأؤلآأتعالىقولههيصاحبكطلبهاالتيوالآية..)

ثالثوياقولونلهابنأاللهمعيشركونلأنهم،مشركونوالمسيحيون"ئؤجمئوأختى

والإيمان"يؤمنواحتىاذخر!فالقيدقلنا:،مشركينغيرإنهمفالواوإن،ثلاثة

الآية(فيالعقبيةهذهفانظرعندنا،معروف

:67(عمرانآل11تضرايئاؤلآيفوبئاإتراهيئمكانقاتعالىةقولهفي2(

جمقةؤآئتغئخ!يمنؤفؤيفيماؤتجقضآشقتمئمنبيتاأخستنؤتق"تعالىوقوله

النساء:125(أ"إبراهي!خييقا

)2(ةالرافعيكتمت

يزعمهمماوالتجسيدوالتشبهالشركعنمالالذيهوإنماالحنيفمعنىإن..

كلفييقولونالعربوكان،الميل:اللغةفيوالحنف.والمشركونوالنصارىاليهود

حنيفآ،ستفوهالبيتواستقبلخبئمنوكلتحئف،إنه:الأوثانواعتزلتعبدمن

الإسلاميةالألفاظفيسنتهعلىالكلمةفيايإسلامثويمئعثم؟إبراهيمبيتلأنه

الإلحادمنفيهاشوبلاالتيالنقيةالشريعةأنهاللحنفيةالصحيحفالمعنى،المعروفة

.وحدهالخالقإلىالخلقوثوجهاللهإلىبالناسنعدلوالتيوالشرك

.551ص،الرافعيرسائلمنرلة،ابومحمد)1(

الرافعي.صادقمصطفى)2(
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ؤآلذتمؤآلضقابغؤآلفضلؤآلخراذآلالوقانغقيهئمقآزستلتاأ:تعالىقولهفي3(

133،:الأعراف1،ضقضقتايتت

)1(:الرافعيكت!ت

لوإنكحتىالمعجز،نظمهقاعدةعنواحذحر!القرآنفيئنماوما..

بالطبعوهيالجامدةالأسماءمنيسردهماإلافيهائقرألاالتيالاياتتدبرت

يكونماأبلغإعجازهاثرىف!نكالإعجاز،دلائلمنشيءفيهايكونلاأنقظنة

حروفهلنظم،عهئأخيرهأوغيرهعلىاسمتقديمومنسردها،وجهاتنظمهافي

الآيةفيهاوردتالتيالمعانينكتمنأخرىلنكتبماأو،الجملةفيالنطقمنومكانه

شيء.فيهليسفيماشيثآيوجهبحيث

ؤآلضقابغؤآلفضلؤآلخراذآلظوقانغقيهئمقأزستلتاةتعالىقولهتأمل

ؤآلذتمآلظو!انةالنفظفيأخفهاأسماء،خمسةفمانها"مقضقتءايمتتملآؤآ

فيهاالمذينلمكان"ألظوقانفاقذم،ؤآلضقابغإؤآلففلؤآلخراد،وأثقلها

الشديدينبانلفظينجاءثممذ،كذلكرفيهاالجرادثمبخفتها،إللسانيأنسحتى

جيءثمفيه،الغنةتلكلمكانالصوتفيوأبعدهمااللسانفيبأخفهمامبتدئآ

فيهاالمساناليسرعحروفأ،وأقلهاالخمسةأخفوهيآخرأ،"الدم؟بلفظة

الزكيب.فيالإعجازهذابهاويتمالنظمذوقلهاويستقيم

هذافيإلافصاحةلهاترىلافإنك،الخمسةالأسماءهذهقفبتمهماوأنت

بنظبممنهاتجيءأشاولأعنتكوالتع!ر،التهافتلبادركأخزتأوقذمتلو،الوضع

ثمغايتهادونوقطعكالفصاحةقصدعنوذلكأحالكريبلاثم.فصيح

.العربآدابتاريخ:الرافعي(1)

-113-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


منأخفهايظهرليسبالسواء،ذلكعلىالنطقاضطرابفيالأسماءلخرجت

بطبيعته.إعجازفيهليسفيما)1(الإعجازيكونكيففانظرأثقلها،

جمئيما"غاتبفيتغرثؤتجذقاآلشئمسيىقغرتتقغإذا"ختىتعالىقولهفي4(

86(تالكهفأ

)2(تالرافعيكتمت

فيتغرثؤتجذقاآلشتقسيىتغرتتقغإذاخئىعنها:ةسألتالتيالآيةأما

حاقياقةتقررلاالآيةف!نالإعجازسزهيهنا)وجدها(فلفظة"جمئةعتهض

بمليونالأرضمنأكبرالشمسإذ،العلمخالفتإنهايقالحتىالثمسمغرب

بشخصقائمةحالة/الآيةتصفوإنماالخ.حمثةعينفيتغرلتأنيعقلفلامرة،

فينظرت:فمانكيقولكمانظرهفيأي،كذلكالشمسوجدفالإسكندر،معين

فيلأهووجدانهفيصحيغفهذاكالشراة،نجيمكلالكواكبفوجدتالسماء

مفروغآمقررةحقيقةلجعلهاالزمنذلكفيإنسانكلامالقرآنكانولو.الحقيقة

ذلك.نحوأوئغربالشمسفإذاأوالخ،تغربالشصسكانتولقالمنها،

يرىالبحرشاطىءعلىيقفحينوالإنسانشكولاالمحيطهيوالعين

وهوآخرإعجازوهناالمأء،فينازلةفكأنها،هناكأرضلاإذفيهتغربالشمس

جريملعظمةبالنسبة،الحقيقةعلىكذلكهوفإنهحمئبما(،بعين)العظيمالمحيطتسمية

الشمس.

يس.38(أ"لهايف!تقيزتخيرىؤآلشئضمن!تعالىقولهفي5(

أثبته.ماوالصوابفيها!:ألأصلفي)1(

.692صالرافعيرسائلمنريةأبومحمود)2(
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)1(:الرافعيكت!ت

الشمسيالعالمأد3يشعركفهو،إيفستتقرقولهفيالتنكيرهذاتأمل..

ار،استترلهاكانإذابمؤلهبما)2(()الشمسفما،محتومةنهايةإلىاللانهايةفييجري

لأناللأنهاية؟فيتجريأنهايعينالذيهو،لها"قولهثم،فانيةمحدثةفهي

تدورأوت!ميرنحومن)غيرهدون()بالفعلالعبيرثملهاهوبلمطلة!غيرالمستقر

الآيةمنكلمةفكلالأرفام،أثشتهاالتيالفلكيةالحقيقةإلىينطويالذيهوالخ(

.وحدهإعجاز

:17(الشورىأ"لميزانؤآلخيئبآليهتنتآآنركلذىآآللة!:تعالىقولهفي6(

)6(:الرافعيكتمت

نأالعلومكلأثبتتفقد،معجزةالقرآنوصففيوحدهاالكلمةهذه

وصففيالحقالميزانوعطف،ونسبةبقذرشيءكلوأن،الكونأصلالميزان

عامة،الكونيليمماوالآخر،خاصةيلينامماأحدهصالأن؟العقليحئرمماالقرآن

.يبذلولايغئرلاوميزانيتبذل،ولايتغيرلاحق

(1-.أ.15القارعةل"خاجميةيمتارة"هيةقاأذزلكؤتاة:تعالىقولهفي

:117الشورى41قريبلسئاغةآلغكئذريكؤقاأ؟ئعالىوقوله

132.صر2،جألعربآدابتاريخ:الرأفعي)ابم

بمؤي!ه.أوبمؤلهبما..ولعلها،بؤلمة:الأصلفي)2(

أسلوبعنالحديثإطارفيذلكحااءوقد802صج،العربآدابتاريخ،الرافعي)3(

.القرآن
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)1(.الرافعيكت!ت

بيانه،عائبفقد،أدزلكؤقاأالقرآنفيذكرموضمعكل)2(:الراغبفال

لم"ئذريذؤتا!فيهذكروكل،تا؟خايتةيم!"هيهتاأدزلكؤتاةنحو

.9قريبلسثاغةآلغك"نحو،بذلكيعقئه

والماضي،الماضيصيغة،أأدزلكفإنالإعجاز،معانيأدقمامنوهذاقلنا:

محجوبوالمستاقبلالمستقبلصيغة،أئذردكولكنوقع،لأنه،معروفمكشوف

هنا.يتسعلاالمقامفإنالنظروكرزفتأمل

الأحمر.السحاب:الرافعيصادقمصطفى)1(

الأصفهانيالراغبيعني)2(
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الفانيالمبعق

ثطب:سيدعفدالقرأنيلاعجاز:الأولالمطلب

العواطف،ثري،مرهففذوكاتبمعطاء،مطبوعأديبقطبسيدالشهيد

وعمق،ألروحبسمويمتازوبعدهكلهذلكقبلوهو،الذهنألمعيالمشاعر،غني

وكالق،نفسهفيالقرآنفتفاعل،الكريمالقرآنمعتفاعل،الإيمانوقوة،الإدراك

رحمهالرجلتفاعلأنذلكم،الشبهاتعنبعيدأ،الشوائبمنخاليآالتفاعلهذا

متباينةمتضاربةأرضيةأفكارمعقضاهاطويلةرحلةنتيجةكانالقرآنمعالله

نأبعدولكنه،ئتهعليهومنكت،فؤادهاستهوتأسههـها،كانمتعددةوثقافات

وثيقةالقرآنإلىيرجعأنمنبدلافكانوعقاراتنخالاتوجدهاجميعآخبرها

النفس.وحاجاتالفكروصفاءالعقيدةسلامةفيهرجوعآ،الخالدةالوحيدةالسماء

الفنيالتصويرفمن،المباركالثريالنتاجبهذاالإسلاميةالمكتبةسعدتولقد

بلغولقف،ومقالاتكتبمنذلكغيرإلى،القيامةمشاهدإلى،الكريمالقرآنفي

))(.الظلالكتابوهوالثه،رحمهونفسهوقلمهفكرهعنهتفتقبماقمتهالإنتاجهذا

ثطب:صميدعفدالقرأناعجاز:الثانيالمطلب

عنكتبماولكنهالإعجاز،فيخاصآكتابأيكتبلماللهرحمهقطبسيدإن

لبهفيهونجدروح!فيهويركماالإعجاز،حلاوةفيهئتذوقكثيروهوالكريمالقرآن

سيدعند!والأتمالأولالوجهالبيانيالإعجازيكونأنال!تولنافدةومن،وحقيقته

إعجازوجوهمنكثيرةوجوهإلىينبهأنيفتهلمذلكمعولكنه،اللهرحمهفطب

وعجز،ومعانيهنظمهإعجازمنمدىأبعدالقرآنإعجازأن)ياتوق،القرآن

.عباسوسناءعباسفضل:الكريمالقرآنإعجاز)1(
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بمايحيطكمنهجهمنهجإبداععنكذلكعجزهو،بمثلهالاتيانعنوالجنالإنس

)1(

البياني:الإعجاز:الثالثالمطلب

القرأنيةالكلمة

منكثيرأالاقرآنيةالكلمةيولييجده-اللهرحمه-قطبسيدكتبهلماالمتتبع

وأحقيةسياقها،فيودفتهاموضعها،فيجمالهاويب!نسرها،عل!!ينبهوهو،العناية

نثهماوهذا،تؤديهمايؤديلاغيرهالأندقيقآ،اختيارأاختيرتفقدبها،مكانها

.السابقونالعلماءإليهوأشارعليه

الكريم:الفرآنآياتنفسيرفيقطبسيدأسلوبتوضحالتيالنماذج

أنرلتاهإذآقايذةآلأرضقؤترى!قولهالآيتينهاتينبينيقارنوهويقولأ(

:5،الحج1،تهيبمزؤبمئحلينؤأئتتتؤزتتآقتزتتمآءآغقتقا

تقآغآغقتقاآنرتتاقإذآخ!ثيغةزضقآلأترىآئكءايت!ؤيقأوقوله

قدلز،ءشتىكلغقئإتصآتقؤتىتفخيآخياقالذىآإنؤزتتآقترلت

،السياقمعتتفقلأنهاالئانية،الآيةفيخاشعةكلمةجاءتلقد؟93،أفصلت

والنهارالليلسجودعنتحدثتفبلهاالتيالآيةلأن،عبادةسياقهنافالسياق

متصللأنه،الخشوعهذايذكرأنالبيانيةالحكمةمنفكانوالقمر،الشمسو

نهايةعنالحديثسياقفيالكلمةجاءتفلقدالأولىالآيةأما،بالعبادة

كلمةتذكرأنإلسياقمعالمتلائمفكان،البعثةواثبات،الساعةوزلزلةالدنيا

.هامدة

نفسه.السابقالمرجع:الكريمالقرآنإعجاز)1(
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ؤآلضخئةتعالىالثهقولهمن)سجى(كلمةفيالتعبيرسرعنويحدثنا2(

أ-12:الضحى1،ستخىإذالتلؤآ

لهجاءتالذيالسيادتىمعيتناسبهذالأنذلك،يغشىودونأظلمدون

دون(الليلسجى)تشبهحالةإلاهيفماوفتورهمدةالوحيانقطاعمن،الآيات

ظلامه.يعمأن

76(:أيوسفيئوسئص+يهذتاياثكذإتعالىقولهعندالتعبيردقةإلىوأشار3(

ال!ركانوإنسواء،وللشرللخير،الخفاءفيالتدبيرعلىيطلقوالكيد:فقال

بإخوتهيحلوهو،بأخيهيحلشرأنههناالأمروظاهرعديه،غلبقد

كيدآتسميتهاختارفلهذا،لأبيهمؤقتأ-ولو-سوءوهو،أبيهأماملإحراجهم

34(.التعبير)13/دقائقمنوهوظاهرهإلىوبالإلماع،اللفظإجمالعدى

الرحمةهذهويحسون!ئنبزخقييماءتكؤزئكمينشرةئعالىقولهعندقال4(

:16،الكهفأ"رحضييماءئنزبكمتكصتنشر1،ممتدةفسيحةظميلة

فضاءالكهفف!ذا،والإفساحوالبحبوحةالسعةظلالتلقى)ينشر(ولفظه

رحيب.فسيح

أئخققاءاتشاآلختتةفييهقتاإتعالىقولهفي)تظلم(كلمةاختيارسرويبين5(

في)تظنم(كلمةالتعبيرويختار:فاقا33:الكهفأ"شئاؤت!تظيوفتة

ولمفبطرنفسهظلمالذيوصاحبهماالجنتينبهيئلتقابل،وتمنعتنق!م!معنى

وتكبر.وازدهىيشكر
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ؤتجذتاتنإلأتآخذأنآدئ!تغاذقاك"سبحانهقولهعندالتعبيرسرويبين6(

ولم)عنده(الكلمةهذهاستعمالفيالسرفماا:97أيوسفجمنذةؤ،قتغتا

.بسارقليسأخاهأنيعلملأنه؟سارقمكانبريثآنأخذأناللهمعاذيقولوا:
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الشاطيء-بنقالكريمالقرأنالقالبيانيالإعجاز:النالثالمب!ث

القرأن:-قالبيانيالاعجازكقابعنموجزةفكرةذكر:الأولالمطلب

:-اثنينموضوعينعلىكاتبتهسمتهكماالكتابهذايشتمل

القمرآن.إعجاز:الأول

.الأزرقبننافعمسائل:الظني

هنايعنيناوالذي،مستقلكتابياالموضوعينمنكليكونأننودوكنا

فيلينسبلولأبقولها؟الكاتبةبدأتهحيث،البيانيالإعجازالأولالموضوع

أئمةعليهتواردالذيالصعبالدفيقالموضوعهذاالتعديلتهيب،عريقالشيوخ

المكتبةإلىوقدموا،الكريمالقرآنخدمةفيأعمارهمأفنوا،السلفعلماءمن

عدةفيهالشاطئبيتعائشةعرفتوقدالباذلةالسخيةجهودهمثمارالإسلامية

:-التاليالنحوعلىوهيموجزبشكلبعضهاوئوضيحذكرهاتحاولمباحث

(.الأولوالمبحثالمدخلفيالأسلوب)توضيح

.الموضوعإلىمدخل.أ

ووجوه،المعاجزةوآيات،التحديوقضية،المعجزةوفيه:الأولإلمبحث2.

والإعجاز.والبلاغيونالإعجاز

:-وفيهالإعجازفيرأي:الثانيالمبحث3.

.الحروفوسرالسورفوائحأ-

الكلمة.وسرالألفاظدلالات-ب

التعبير.وسرالى*ساليب-ج
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إلىالهجريالثالثالقرنمنذل!عجازالتاريخيةالمسيرةفيهعرضت:المدخل

:-ملحوظتانهذامدخلهافيعليهاولنا،القرنهذا

السابقيزاعلمائناقدرمنئنقضأنتحاولالكاتبةنجدأنناا،ولى:الملحوظة

منزلةفيهاتبينواحدةبكلمةئتحدثولممنفوة،مستكرهةصورةجميعآوتصورهم

هذاوليسجميعأ،منهمونالتهمزتهمبل،والمحدثينمنهمالأقدمينالأعلامهؤلاء

سبقهم،منبفض!الإشادةمنالسابقونذكرهماأهملتأنهاكمامقبولأ،أمرآ

القاهربعبدالعلويإشادةتهمللكنها،للباقلانيحزمابننفكيرتنقلمثلأفهي

عنذكرتكمابالشيوخالعريقالنسببصاحبةيليقأظنهماأمروهذاالجرجاني

نفسها.

الطرازصاحبقولتذكرالئامنالقرنعنثتحدثحينما:الثانيةالملحوظة

منعرزنالوثم:تقولثمالقرآنبلاغةأغلقواالسابقينإن)العلويحمزةبنيحيى

فيراسخةقدملهكانتولا،الإلهيةالكلاميةالمباحثفيحظلهليسمنهمكان

بأنالحاشيةفيوتعلق(التبيانوصاجطالأثيروابنكالسكاكيالأكئروهمالعلوم

.القرآنأقسامفيالتبيانصاحبالجوزيةقيمابنلعلهالتبيانصاجما

مثلتفوتهاأنوئاريخهالإعجازمنتتحدثالتيوهي،للكائبةينبغيكانوما

يلي؟-لماالبدهيةهذه

نأيمكنفلاالكلامعلمفيراسخةقدأذاكانالقيمابنأنأحدينكرلاأولآ:

.العلوييقصده

الإعجاز.موضوعفيكتابآليسالقرآنأقسامالقيمابنكتابإنثانيآ:

عبدأوالكريمعبدالتبيانكتابصاحباسمأنالطرازفيال!!يذكرثالثأ:

ابنهوهذاألتبيانصىاحبإنبكرأبيبنمحمداسمهالقيموابنالواحد،

عنتحدثتثمالإعجازعنكتبواالذينبيئةفيمعروفوهوالزملكاني،
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فرصةتدعلاولكنهابجديد،جاءتنظنهاوما،التحديوآياتالمعجزة

علىالملحوظاتبعضوهناك،عليهوتردالباقلانيمنوتنالإلالهاتسنح

الإسراء،سورةفيكانتالتحدهيآياتأولأنذكرتأنهامنها،قالتهما

يرىالإسراءلأن؟النزولمتأشسةكانتجميعآنعلمكماالإسراءوسورة

تكونأن-إذن-يعقلفلاقليلأأكثرأوبسنةالهجرةقبلكانالعلماءأكئر

الإكجاز،وجودعنحا-يثهاوعند.التحديآياتأولهيالإسراءآية

البلاغي،الإعجاز،الوجوههذهأعظمأنعلىوتركز،السابقينآراءشنقل

الوجهلهذاعرفواممنكثيرينلأنالعلميللإعجازتتعرضلاأنهاوتبين

.الاختصاصذويمنليسوا

الذبنعنالحديثو؟الكاتبةأسهبتالفصلهذ!وفيوالاعجاز:البلاغيون

.1(إوغيرهمالقاهرعبدالجبار،وعبد،الرماني،الخطابيالإعجاز؟فيكتبوا

الزاد!:-لنقضدرإستهاقالشاطيءبفتعائشةالدكتورةمحالناني:المطلب

بينالزاد!لمنعمحاولتهافيطيبيحهدالرحمنعبدعائشةالدكتورةقامت

فيذلكوأثبتت.الفروقوبتنت،مترادفةبعضئهمطنها،متقاربةقرآنيةكلمات

(.للقرآنالبياني)الإعجازكتابها

ثتغلحثقديم)من(:الكلمةوسرالألفاظ)دلالاتمبحثمقدمةفيقالت

لاأنيجبالقرآنيوالبيانفيها،مذاهبهمواختلفت،العربيةعلماءالترادفقضية

مقامهاتقوملاالكنمةسزإلىتهدجمماحينفيه،اختلفوافيماالفصلالقوللهيكون

بزادفها(.المقولالألفاظمنسواها،كلمة

!فتتحفيوقالت.القرآنسبقفيمزادفةزعموهاقرآنيةألفاظأتتمعتوقد

بستعما!أنهسياقهافياطرآننالألفاظالاغشقرائيالتتبغشتهذ)إلاستقرار:ذلك

ا-31133صالكريمالقرآن)1(إعجاز
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المعاجملهتحشذالذيالمعنىفيآخر،لفظيؤديهاأنيمكنلامعينةبدلاليمااللفظ

الألفاظلتلكدراستهاوختمت(الألفاظمنكثرأوقلعددآالتفسيروكتمث

لبعضالدلالةفروقئحعنبقصورىهناأعترتأنليينبغيلاوتدبقولها:)

بكلمةأتمثلوأنا،والجهلبالمعجزأقرأنإلاليفليس،مئرادفةتبدوقرآنيةألفاظ

معنىمنهماكلفيواحد،معنىعلىالعربأوقعتهاحرفينكل:الأعرابيابن

العربنلزمفلمعلينا،غمضوربمابه،فأخبرناعرفناهربما،صاحبهفيليس

.0()1(جهله

هي.الطبيةالممتعةدراستهافيبينهماالفرووابتنتالتيالمتقاربةوالألفاظ

وتحطم.وتصدع،وأقسموخق!والبعد.والنأفيوأهبقر.وآن!،والحلمالرؤيا

والإنس.وشتىوأشتات.وامرأةوزوج،والخوفوالخضوع،والخشيةوالخشوع

والنعيم.والنعمة.والإنسان

.الخالديصلاحللدكتور:القرآنإعجازفيالبيان)1(
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مناقشة،عنيخلولاهناالشيخذكرهوما)على(.كلمةدون)في(التعب!هـبكلمةمن

تفسيرفييجدالقرآنلآيالمتدبرلأنبل؟للأرضالجويالغلافننكرلأننالا

كثيرآ،الأرضكلمةاستعملالكريمالقرآنإن،تحملمافوقللآيةتحميلآالشيخ

فيتضميىؤلآة،2:التوبةأ"آلأزضيىفيقسييخوأةمجرورةيستعملهاوكاز،

:36(لإسراءا1"رضيىآلأ

غقىتقغأنلممثقآءآؤئقسيك)على(!الجربحرفمجرورةأيضآواستعملت

فيالجرإفي(حرفاستعملفلماذاألسابقة،الايةتعنياوالتي:65(الحج1آلأزضر!،

هوالجويوالغلاف،الآيةهذهفيالجر)على(حرفواستعملالسابقةالايات

هو؟؟

تباركوالثه،الظرفيةعلىتدلو)في(الاستعلاء،علىيدل)على(حرفإن

ؤتجغلضقذاآلأزضقلئمتجغلآلدى"لناوذئنها،الأرضمهدرحمتهمنوتعالى

تكئمتجغلآلذىفو"15(:الزخرف41تقتذوتلغقكتمسئئلأميقاتكتم

مستقصهـأ،لناوجعلها(115تالملكأقتايهيقاه"فيتآم!ئئوألولأدآلأزضق

ؤضتغئ!تقزآلأزضيىفيؤتكوأوممائناحياتنامنهاجعلمتاعآ،فيهالناوجعل

،ئخرخونؤجمتقاتفوتونؤ!يهاتحتؤنييقاقالة.24،الأعراف1،جيرإتئ

.؟125الأعرافأ

مناستعملتالذيالسرندركأنيمكننا،الكريمةالآياتهذهضوءوعلى

فيهاونمشيتكلفدونفيهانسيرالأرضهذهلنااللههئأفقد)في(،كلمةأجله

يهقاتازضقآلأتخغلتصأ!أمواتآلناوباطنهاأحياء،لناظاهرهاعناء،دون
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الشعراويمتوليمعمدالشغ:الرابعالمبعث

:الأولالمطلب

حديثهيشربلسن،متحدثوهووالتلفاز،الإذاعةطريقعنالناسغزقه

أعجبلذاشيق،بأسلوبالعرضيحسنيتحدثإذوهو،المصريةاللهجةمنشيئآ

يخرجولم،القرآنتفسيرحولأكثرهاأحاديثهوتدور،المشاهدينمنكئيربه

الأشرطةمن!فرغثمتسجلكانتوالتنفازل!ذاعةأحاديئهولكنكتبأ،العراوكط

ومنهاالنشر،دوربعضإلىبهاويدفعون،المعجبينبعضويراجعهاالورقعلى

ماينقحلمالرجلداموماأجزاء،أربعةمنيتكونكتابوهوالمعجزةكتاب

،الكتابهذافيماعلىالتكرارطابعيغلبأنالطبيعيمنفإنالمطبعةإلمماسيرسله

الشكلحيثمنهذا،عديدةمراتئذكرالواحدةالقضيةلنجدأنناحتى

والقالب.

،الشعراويالشيخبهتحدثماف!ن،والمضمونالموضوعحيثمنأما-

سكونوقد،بيانيةللفتاتهذهئكونوقد،اللفتاتمنكئيرفيهبعدفيماونشر

.والإنسانبالكونتتصل،علميةتكونوقد،تاريخية

الفاني:المطلب

سيروا:قاللماذا:يقولا11:الأنعام1،آلأزضينقيسييروأهلأتعالمما:فال

الأرضم!لأنالظرفيةعلىيدل)في(حرفإن؟الأرضعلىيقلولم.الأرض!!في

الأرضهيليستفيها،بالسيرالآيةأص-ئناالتيالأرضإنوالسير،المشيظرف

هيالأرضولكن،ويابسةماءالأرضيةالكرةهيليستأيفقط،المادكطبمفهومها

ومكملويلازم!معهايدورالأرضمنجزءالجويفالغلافابخوجمما،بغلافها

الحكمةنعرفوهنا،ضالأرفهوالجويالغلاففيالإنساندامفمامعها..للحياة
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درالا،ؤأمتقتتبهوئآثتمختزؤسيىيخيقاؤتجغلتا!ؤأقؤالا!أخيآ

25-27(:المرسلاتا

)إياكموسلمعميهاللهصلىقولهإلىتركماالا،المعنىهذاتفيد)في(فكلمة

التذليلمعنىتعطيلا،المعنىهذاتعطيلا)على(وكلمة(الطرقاتفيوالجلوس

السطحعدىسرتنقولهذا،غيرشيئآتعطي)على(بلوالتسخير،والنسهيل

استعملتلماذاثموعناء،جهدمنلهبدلاإليهماوالوصولط،الجبلوعلى

لذلكإنهونآ!الأرضعلى!كشونالذينالرحمنوعباد!قولهفيأعمى(كلمة

ولرسولهالعزةودثه!بالعزةاللهأكرمهمالرحمنعبادإنعجيبأ،بيانيآسرآ

كلمةفيهااستعملتالتيالوحيدةالآيةوهذهدائمأ،الأعلونفهم،وللمؤمنين

فساد،فيهليسعلوولكنهبه،انتهميزهمالذيالعلوبهذايشعرونفهم)على(،

وعباد!الكريمةالآيةإليهتشيرماوهذاله،وتواضعدتهشكرفيهعلوهوإنما

."سلامآقالواالجاهلونخاطبهمواذاهونأا،رضعلى!كثونالذينالرحمن
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السابعالفصل

بالتهرآث!تاءثوواونجالىإللل!اءقح!

إطلم.يوسفالسابئالإنجليز!المغنبمإوللمقصة:الأولالمطلب

بوكالم.مورلسالفرنسيالعالمإسلاه!قصة:الفانيالمطلب

الطبيةعضوالاكاديمية،الفيزبأستاذإسلالمقصلأ:الثالقالمطلب

الروسية.

الشهير.الأجنةمورعال!كيثإطلمقصة:الرابعالمطلب

تاجامونالبرفيسووناجاتاتإسلأه!قصة:الخامسالمطلب

.بنواسلمانعليال!كتورالفرنسيإطلمثصة:السادسالمطلب

الموارلث.علمبسبباليهودك!القانوناأستاؤإسلره!!صة4السابعالمطلب
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إوللميوسفالسابئالإنجليز!المغني:الأولالمطلص

الإصلام:ثبل!وسف

تموز/يوليوشهرفيجورجيوديمزجمماستيفناسمتحتإسلاميوسفولد

ويستحيفيستيفنوتربى،اليونانيينالقبارصةمنوأبسوريةلأمم4791

القبارصةمنأباهأنبسبباليونانيالأرثوذكسيللمذهبمعتنقوكاننانبلنإ

ذهبيةألبومات8علىستيفنوحصلكاثوليكيةمدرسةفيتعليمهوئلقى،اليونان

.المتحدةوالولاياتبريطانيافيواسعةشهرةعلىأغانيهوحازتمتتالية

فصةيعرضسابقآستيفنكاتالمعروفالإنجليزيالمغنيأوإسلاميوسف

:-%سلامه

الأرضفياستخلفناقدالثهأنوهوجميعأتعرفونهبماقصتيأبدأأناود

القويم.الطريقإلىليهديناوسلمعليهاللهصلىمحمدوآخرهمالرسللناوأرسل

نفسهلتحضيريسعىأنوالاستخلافهذانحوحبهيلاحظأنالإنسانوعلى

حيثثانيةنعودفلنأخرىتأتيهلنالآنالفرصةتفوتهفمنالقادمةالخالدةللحياة

تفخرئوتآإذتر!ؤتؤأتعالمما:وئباركاللهقال،الكريمالقرآنيقول

إلاضيخاتغقلقآزجغتاؤشمغتاأتضزتازئه!زئتآجمنذزءوسيهتمتايهسئوأ

جمئىآتقؤلخقؤليهنفذلقاتقسيىككلأتتتاشيئتاؤتؤ!لمج!ئوقئوت

يقآءتسييئ!يضاقذوفوأ!أتجقييهتلتاسؤآتجئل!آيىتجقتضلأملأن

"!كنئ!لعملونيقاتخقل!آغذاتؤذوئوأتسييننصإئاقذآيؤجمكتم

.114-12:السجدةا
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-!روصا:كما-اسلامكوسفنشاة

تدينأسرتيوكانتالاستعراضيالفنيالعملأضواءتمدؤهابيئةفينشأث

عليها.والديأنشأنيالتيالديانةهيالنصرانيةأنأيتنصيريتمفلقد،المسيحية

المشهور:البوبمغنى

ا!وانخرطتفثيئاشيئاالمختلفةبمعتقداتها،الدينيةنشأتيعنأبتعدوبدأت

هدفي،هوالمطلقالثراءفأصبحمشهورمغنيكونأنفيأرغبوكنتالغناءمجال

إنسانينداءهناككاننفسيأعماقفيداخليولكنالأغانيمنالكثيرفقدمت

وأناواسعأنجاحآحققتوقدالمنشود،للثراءتحقيقيعندالفقراءمساعدةفيورغبة

بعد.عشرالتسعةسنواتيأتعدىلم

الفقرةهذهفيوكانت،المختلفةالإعلاموسائلوأخباريصوريواجتاحت

عالمفيالانغماسهيالفائقةالقدراتإلمماوالوصولالزمنحدودلتعدفيوسيلتي

.والمخدراتالخمور

المستشفى:إدالدخول

أصبثالشهرةوتحقيقالراقيةوالحياةالماديالنجاحمنتقريبآعاممضيبعد

حاليفيأفكرأخذتالمستشفىفيوجوديوأثناء،المستشفىإلىودخلتبالسل

بدأتكثيرةوأصئلة؟الفراشهذافيرافدأنالماذا،فقطجسدأناهلحياتيوفي

فبدأتالوقتذاكفيسائدآآسياشرقعقائداعتناقوكان،إجابةعنلهاأبحث

فيشهرتيازدادتوقد.الموتفيأفكرمرةلأولوبدأتالمعتقداتهذهفيأقرأ

بينماتزدادانكانتاوغنائيشهرتيلأنعصيبةأوقاتمنوعانيتالموسيقىعالم

تكونقدالبوذيةأنمقتنعآذلكبعدوأصبحت،الحقيقةعنأبحثداخليمنكنت

كنتفقدللعبادةوالتفرغالعالملئركمستعداأكنلملكنيووراقيةنبيلةعقيدة

البوذيةمحرابياراهباأكونلأنمتعبدأأكنلموبهاومتعلقأبالدنياملتصقآ

علمفيعنهاأبحثالتيضالتيأجدأنحاولتوبعدهاالعالمعننفسيوأعزل
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أعرفأكنولم.منهابأيمقتنعآأكنلملكنيأخرىومعتقداتالأرقامأوالأبراج

القدسإلىأخيسافرعندماعليهتعزفتوالوقتذلكفيالإسلامعنشيءأي

خلافعلىجنبائهبينئعجالتيوالحيويةوبالحركةالأقصىبالمسجدمبهورأوعاد

خاوية.تكونمادائمآالتياليهوديةوالمعابدالنصرانيةالكنائس!!

القرأن:معحكايتي

عدممنالرغموعلىالقرآنمنمزجمةنسخةالقدسمنأخيليأحضر

نأويعجبنيأنوتؤقعالكتابهذاتجاهغريببشيءأحسأنهإلاالإسلاماعتناقه

ضالتي.فيهأجد

عنأخبرنيفقدالهدايةفيهوجدتالقرآنمنالمترجمةالنسخةقرأتوعندما

ناأيقنتوعندها.أتيتأينومناخمقيوحقيقةالحياةمنوالهدفوجوديحقيقة

ديانةوأنهاعنهالغربفكرةعنتختلفالدينهذاحقيقةوأنالحقالدينهوهذا

مثلالحياةفيرغبتكوتقلسنكيكبرعندماتستعملهامعتقداتوليستعملية

لاوأنهصنعهومناللهخلقمنشيءكلأنأدركبدأتوالأخرىالمعتقدات

وعرفتخالقيعرفتلأننيتكبرقيعنأتنازلبدأتوعن!انومولاسنةتأخذه

إليهوالانقيادالثهلتعاليمالتامالخضوعوهووجوديوراءالحقيقيالسببأيضا

أعمافي.فيمسلمأنياكتشفتوعندها،بالإسلاميعرفساوهو

:لأسلاماعتئاق

بينماوهناكأخيفعلمثلماالقدسإلىالذهابفيفكرتالوفتذلكوفي

ماسألنيوبعدهامسلمبأنيفأخبرتهئريد؟ماذارجلسألنيالمسجدفيجالسأنا

وحاولتالمصلينعنوفإلىوانضممتالهـجلى،فتحئرسيافنسلهفقعت؟اسمك

أسمهامسلمةأختقابلتلندنإلىعودتيبعد،المستطاعفدرباحركاتمأقمأن

وكاننيورجينت،مسجدعلىفدلتنيالإلمملاماعتناقفيبرغبتيوأخبرتهانفيسة

أيقنتقدكنت،للقرآنقراءتيمنتقريبأونصفعامأهـبعد779عامفيذلث
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اتجاةوأتجهالشيطانمنوأتخلصكبريائيمنأتخلصأنعليئأنهالوفتذلكعند

يديه.بينالشهادةوأعلنتالإماممناقتربتالصلاةبعدالجمعةيوموفيواحدآ.

والآنالقرآنطريقعنلاإالهدايةإلىأصللمأبنيإلاوالشهرةللثراءتحقيقيرغم

والدياناتالمسيحيةمعالحالبخلافاللهمعالمباشرالائصالتحقيقب!مكانيأصبح

فنحنالهندوسيةتفهملاأنت:مرةذاتهندوسيةسيدةأخبرتنيفقد،الأخرى

نأيجبأنهكلامهاومعنىلنتركيز،التماثيلهذهنستخدمولكنناواحدبمالهنؤمن

والشيءالحواجزهذهأزالاالإسلامولكن.الثهإلممالتصلكوسائطهناكتكون

الروحية.الطهارةإلىالسبيلفهيالصلاةوغيرهمالمؤمنينبينيفصلالذيالوحيد

يكونأناللهوأدعوااللهوجهبهاابتغيأعماليكلأنأقولأنأودوأخيرا

اقتناعيقبلمسلمأيأقابللمأنيأفزأنوأوديقرؤها،لمنعبرةقصتيفي

إنسانيوجدلاأنهولاحظتالقرآنقرأتفقدشخص.بأيأتأثرولمبالإسلام

الصلاةعليهالرسولوتعاليمالقرآنلظبيقفمناوإذاكاملالإسلامولكنكامل

الرسولسبيلإتباعفييوفقناأناللهأدعوا.الحياةهذهفيننجحفسوفوالسلام

آمين.،السلاموالصلاةعليه
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بوكا!مو!بسالفرنسبمالعالمإوللمثصة4الثانيالمطلب

:بوكايمو!س

؟بوكايموري!فعلماأدراكوما؟؟بوكاع!موريسهومن

..الوضاءورمزهافرنساشامةإنه

النصرانية،الديانةفيأهلهترعرعكماوترعرع،فرنسيينأبوينمنولدفلقد

منفكانفرنسا،جامعةفيالطبكليةفيطالبآانخرطالثانويتعليمهأنهىولما

جراحوأمهرأشهرأصبححتىالحالبهوارئقى،الطبشهادةنالحتىالأوائل

..الحديثةفرنساعرفته

..كيانهغترتوحيائهلهقلبتعجيبةقصةالجراحةفيمهاراتهمنفكان

تسلموعندما،والتراثبالاثاراهتمامآالدولأكثرمنأنهافرنساعناشتهر

عامالبلادياالحكمزماممزان()فرانسواالراحلالاشزاكيالفرنسيالرئيس

)فرعونمومياءاستضافةالثمانيناتنهايةفيإمصر(لةدومنفرنساوأهـطلبت81

أشهرنقلفتم!.ومعالجةأثريةوفحوصاتاختباراتلإجراءفرنساإلىمصر(

منحنياالفرنسيالرئيساصطفالمطا!أرضوعلىوهناك..مصرعرفتهطاغوت

مصرفرعونليستقبنواالطائرةسلمعندالبلدفيالمسؤولينوكبارووزراؤههو

حثأ..زالماكأنهوالملوكاستقبالى

الأعلى(ربكمإأنامصرأهلعلىيصرخالآنكأنهو

..فرنساأرضعلىمصرلفرعونالملكيالاستقبالمراسمانتهتعندما

جناحإلممانقلهوئماستقبالهعنحفاوةيقللابمو!بالطاغوتمومياء!نت

وأطباءفرنسافيالآثارعلماءأكبربعدهاليبدأ،الفرنسيالآثارمركزفيخاص
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الجراحينرثيسوكانأسرارها،واكتشافالمومياءتلكدراسةوالتشريحالجراحة

.بوكايموريسالبروفسورهوالفرعونيةالمومياءهذهدراسةعنالأولوالمسؤولط

)موريسرئيسهماهتمامكانبينماالمومياء،ترميمفيمهتمينالمعالجونكان

الملكهذاماتكيفيكتشفأنيحاولكان،للغايةمختلفعنهم(بوكاي

كانتلقد..النهائيةتحليلهنتائجظهرت،الليلمنمتأخرةساعةوفي،الفرعوني

مناستخرجتجثتهوإنغريقآ..ماتأنهعلىدليلأكبرجسدهفيالملحبقايا

ماغويبأأمرآثمةلكن،بدنهلينجوجثتهبتحنيطأسرعوائمفورآ،غرقهبعدالبحر

سلامةأكثرالمحنطةالفرعونيةالجئثباقيدونالجثةهذهبقيتكيفوهويحئرهزال

همسحتى؟مباشرةغرقهبعدالبحر..!مناستخرجتأنهارغمغيرها،من

المومياء..هذهغرقعنيتحدثونالمسلمينف!نتتعجللاقائلآأذنهفيأحدهم

إلامعرفتهيمكنلاالاكتشافهذافمثل،واستغربهافي،هذابشدةاستنكرولكنه

نإأحدهملهفقالالدقةبالغةحديثةحاسوبيةأجهزةوعبرالحديثالعلمبتطور

...!الغرقبعدجثتهسلامةوعنعرقهعنقصةيرويبهيؤمنونالذيقرآنهم

أصلأتكتشفلمالمومياءوهذههذايكونكيف..يتساءلوأخذذهولآفازداد

ألفمنأكئرقبلموجودقرآنهمبينماتقريبآ،عاممائتيقبلأيأم899عامفيإلا

عام؟!وأربعمائة

يعلمونيكونوالمالعربوليس!جمعاءوالبشريةهذا،العقلفييستقيموكيف

الزمانمنقليلةعقودقبلإلافراعنتهمجثثبتحنيطالمصريينقدماءقيامعنشيئآ

فقط؟؟؟

همسعفابإمعانيفكر،فرعونبجئمانمحدقآليلية(بوكاي)موريسجلس

بينما..الغرقبعدالجثةهذهنجاةعنيتحدثالمسلمينقرآنأنمنلهصاحبهبه

لسيدنامطاردئهأثناءفرعونغرقعنيتحدثولوقا(متى)إنجيلالمقدسكتابهم
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نفسه:فييقولوأخذ..البئةجثمانهلمصيريتعرضأندونالسلامعليهموسى

؟!موسىيطاردكانالذيمصرفرعونهوأماميالمحنطهذايكونأنيعقلهل

لمأجمرفه؟!لنتووأتعامألفمنأكثرقبلهذامحمدهميعرفأنيعقلوهل

)سفرفييقرأفأخذ،بالتوراةلهيأئواأنوطلب،ينامأن)موريس(يستطيع

فرعونجيشجميعوفرسانمركباتوغطىالماء)فرجعقولهالتوراةمن(الخروج

بوكايموريسوبقي..واحد(ولامنهميبقىلمالبحرفيوراءهمدخلالذي

حائرآ.

معالجةتمتأنبعدسليمةوبقائهاالجثةهذءنجاةعنيتحدثلمالإنجيلحتى

يليقفاخرزجاجيبتابوتالمومياءلمصرفرنساأعادت،وترميمهفرعونجثمان

هذاتناقلأنمنذبال،لهيهدأولمفرارلهيهنألم..)موريس(ولكن!فرعونبمقام

المحكمةإلىيسافرأنوفزرأمتعتهفحزم!الجئةهذهسلامةعنالمسلمونالخبر

وهناك.المسلمينالتشريحعلماءمنجميعفيهيتواجدطيمؤتمرلحضورالسعودية

فقام..الغرقبعدفرعونجثةنجاةمناكتشفهعمامعهمتحدثهحديثأولكان

يتذيكنئخيكإقآتيؤتمتعالىقولهلهيقرأوأخذالمصحفوفتحأحدهم

تغمفوت،ءالمماغقآلئاسيىئنكييزاؤإنءايةخققكلقنيتكولف

.(:29يونسأ

شديدأ..عليهالآيةوقعكانلقد

القدصوتهبأعلىويصزخالحضورأماميقفجعلتهرجةنفسهلهورجت

(.القرآنبهذاوآمنتالإسلامدخلت

مكثوهناك..بهذهبالذيالوجهنجغيرفرنساإلىبو!ي()موريسرجع

العلميةالحقائقتطابقمدىدراسةسوىيشغلهشغللديهليسسنواتعشر

يتحدثمماواحدعلميتناقضعنوالبحث،الكريمالقرآنمعحديثآوالمكتشفة
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ينؤلآتذييماتتنينآلتطليآيييمالأاتعالىقولهنتيجةبعدهاليخرجالقرآنبه

التيالسنواتهذهثمرةمنكان.43،أفصلت"خيهيمبخميدئنتنزيلخلميماء

الدولهرالكريمالقرآنعنكتاببتأليفخرجأنموريسالفرنسيقضاها

والإنجيلوالتوراة)القرآنالكتابعنوانكانلقدرجآ،علماءهاورفيقاطبةالغربية

هذافعلفماذا..!الحديثةالمعارفضوءفيالمقدسةالكتبدراسة..والعلم

!المكتباتجميعمننفذلهطبعةأولمن؟الكتاب

)الفرنسية(الأصديةلغتهمنترجمأنبعدالآلافبمئاتطباعتهأعيدتثم

والزكيةوالكرواتيةوالصربيةوالفارسيةوالإندونيسيةوالإنجليزيةالعربيةإلى

!..والألمانيةوالأوروبية

شابأيبيدتجدهوصرت،والغربالشرقمكتباتكلفيبعدهالينتشر

نأيريدالتيالفتاةفيليؤثريستخدمهفهوأمريكا،فيخليجيأومغربيأومصري

الإسلاموحدانيةإلىواليهوديةالنصرانيةمنينتزعهاكتابخيرفهوبها..!يرتبط

..وكماله

اليهودعلماءمنوأبصارهمقلوبهمعلىاللهطمسممنحاولولقد

ومحاولاتجدليتصريحسوىيكتبوافممالكتابهذاعلىيردواأنوالنصارى

..الشيطانوساوسعليهميمليهايائسة

فيالمقدسوالكتابالقرآن)المسمىكتابهفي(كامل)وليمالدكتوروآخرهم

بلشيئأ..!يحرزأنالنهايةفييستطعوأوغزبشزقفلفد(والعلمالتاريخنور

فلماالكتابعلىردآيجهزبدأالغربفيبعفالعلماءأنهذامنالأعجب

فالحمدإ!الملأعلىبالشهادئينونطقأسلم..زيادةفيهوتمعنأكئربقراءتهانغمس

.الصالحاتتتمبنعمتهالذيلئه
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التيالعلميةالجوانبهذهأثارتلقد:كتابهمقدمةفيبوكايموريسيقول

اكتشافبإمكانقطأعتقدأكنفلم،البدايةفيالعميقةدهشتيالقرآنبهايختص

تمامأومطابقته،التنوعشديدةبموضوعياتالدفةمنالحدهذاإلىكبيرعدد

قرنأ..!عشرثلاثةمنأكثرمنذكتبقدنصفيوذلك،الحديثةالعلميةللمعارف

النبلاء..السادةمعاشر

قولهنتذكرأنسوى..الفرعونيةالديباجةتلكعلىتعليقآنجدلا

آخيقمايييماتؤتجذوأآلئهغترجمنديقتحانؤتؤآتقرءانيتذبرونأقلاأتعالمما

.:182.النساءأ4تحييزا

فاليومأفرعونفيئعالمماقولهتحققلماالثهغيرعندمنكانلوواللهنعم

..الباليفرعونجسدفيإلهيةآيةحقأكانت.آية،خلفكلمنلتكونببدنكننجيك

(..بوكاي)موريسقدبفيالإسلامأحيتالتيالآيةتدك
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الروسيةالطبيلأالاكاديميةعضوالفيزياءأستاة:-الثالقالمطلب

الأمربادىءفيفكرهتموسكوفيل!عجازعقدمؤتمرلحضورمرةدعيت

سبعينمنلأكثروالإلحادالكفرعاصمةهيكانتبلدفييعقدلأنهأحضرهأن

ناديمثلإلىندعوهمحتىاللهعنالناسهؤلاءيعلمماذا:نفسيفيوقلتسنة

قبلمنإليناوخهتالدعوةفإنالذهابمنبدلا:ليفقيل؟!الكريمالقرآنبه

الآياتبعضاستعراضأئناءوفيموسكوإلىفذهبنا.الروسيةا!بيةاالأكاديمية

!ئآلأزضيىتىإل!قآءآيىآلأقر!ذئرةتعالىقولهعندوبالتحديدالكونية

وقف.5،السجدةأ"تغذونئضاستتةآلصجمقذازةزكانيؤجمبفيتي!إتغربخ

غيرالزمانمنقدرانثساويسنةألفكانتإذا:وقالالمسلمينالعلماءأحد

ألف:فقالالسرعةهذهيحسببدأثم.السرعةاختلافعلىذلكدلمتكافئين

السنةيعرفونيكونوالمالعربلأنقمريةسنةألفتكونوأنبد..لاسنة

القمرمدارهيالقمريالشهرومدةقمريآشهرأعشراثناالقمريةوالسنةالشمسية

214:فقالكمبليون214وهو،بالغةبدفةمحسوبالمداروهذا،الأرضحول

الناتجهذايقسمثمسنةألفياثم.السنةشهورعددوهو12فيمضروببليون

علىثم-الدقائق-سنينعلىثماليومساعاتعددوهو-عشرينوأربععلى

فوففالضوء.سرعةمنأعلىسرعةالمماالرجلهذافتوصل-الثواني-الحنين

فيالمبرزينمنالمؤتمر-هذاقبل-أظننيكنتلقد؟يقولوهوالفيزياءفيأستاذ

أستطيعلاوبكثيرعلميمنأكبربعلمفإذابالذاتالضوءعلمفيوالفيزياءعلم

لاأن)أشهدجميعآأمامكمأعلنأنإلاالعلمهذامعرفةفيتقصيريعنأعتذرأن

ماالذينالمزجمينمنأربعةذلكفيتبعهثم(،الثهرسولمحماءآوأنالثهإلاإله

الحديثيزجمونالزجاجيةغرفهمفيتابعينكانواوإنماالإطلاقعلىعنهمتحدثنا

محمدأوأنالثهإلاإلهلاأنيشهدونفجاءوناوالعكسالروسيةعلىالعربيةمن
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سجلقدالروسيالتلفازأنذلكبعدعلمناوإنمافحسبهذاليس.الثهرسول

قدالروسعلماءمنعالمآ17منأكثرأنفبلغناكاملةوأذاعهاالحلقاتهذه

.الحلقاتلهذهمشاهدتهمبمجردأسمموا
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(1الشهير)الأجنةمووعالمكيدالشهيرالعال!إولمثصة:الرابعالمطلب

كتابلهفهوالعالمأطباءكلتقريبآويعرفهالأجنةعلمفيالعلماءأشهروهو

لغة25منلأكثرالكتابهذائرجموقدالعالمفيالطبكلياتمعظمفيئدزس

فيالرجلهذافوقف.س!ط+(!،لأ"هأعمماع!)ول!،،ثماولالشهيرالكتابصاحبفهو

الإنسانفيالجنينتكونمراح!!عنالقرآنيةالتعبيراتإن"فائلأالجمعذلكوسط

فمامماشيءعلىدكإنوهذاالحديثالعمميبلغهلمماوالشمولالدقةمنلتبلغ

اللة.رسولمحمدآوأناق،كلامإلايكونانيمكنلاالقرآنهذاأنعلىيدل

وأناللهكلامالقرآلنأنأشهدولكنيلا:قال؟!مسلمأنتهل:لهفقيل

ضغوطتحتأنا:قال.مسلمفأنتإذآ:لهفقيلالثه،عندمنمرسلمحمدأ

نأيومآسمعتمإذاتتعجلوالاولكنالآنإسلاميإعلاندونتحولاجتماعية

فعلأإسلامهأعلنفدأنهالماضيالعامفيوصلناولقد.الإسلامدخلقدموركيث

)12.والمئةالحمدفلله

موو:-كيتعنالموجزالتعركف

8491عامفي،العالمفيوالأجنةالتشريحعلماءأكبرمنموركيثالبرفيسور

جائزغ..بيجي.سيكندافيالتشريحعلمحقلفيبروزآالأكثرالجائزةاستلم

الجمعياتمنالعديدوجهالتشريحلاختصاصيالكنديةالجمعيةمنجرانت

.العلوماتحادومجلسالتثريحلاختصاصيوالأمريكيةالكندية

النجار.زغلولد.:أدثههدىالذينكتابمن)1(

النجارزغلولالدكعورتأليفصناللههدىالذينكتابم!ت)2(
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تاجاسونالبرفيسورناجاتاقإسلامقصة4الغامسالمطلب

الآياتبعضعليهعرضناعندماتاجاسونناجاتانبالبرفيسورصلتنابدأت

أجابأدأوبعدالتشريحعلمفيتخصصهبمجالطالمتصلةالنبويةوالأحاديثالقرآنية

:-قالتساؤلاتناعلى

في7نحن.الجنينلأطوارأوصافآالمقدسةالبوذيةكتبنافييوجدكذلكنحن

الكتب.تلكفقجاءماعلىنقفلأنشوق

.القادملقاءنافي

عبدالمنكبجامعةالطبلطلابخارجيأممتحنآجاءعندماالتاليالعامفي

لكمأقدمأجاببالاحزامجديرةعلميةأمانةوفيبهوعدناعماسألناالعزيز

المعنوماتهذهمنأتأكدأندونأصبتملقدالسماعيةمعلوماتيعناعتذاري

لهقذمناعندئذ.الموضوعذلكحولشيئآأجدلمالكتبتمكإلىبالرجوعولكني

بكنداتورنتوبجامعةالتشريحعلمأستاذموركيثالبرفيسورأعدهاقدكانمحاضرة

تعرفهلوسألناهوالسنةالكريمالقرآنفيلماالجنةعلممطابقةوعنوانها

مور؟البرفيسور

عالميمرحىوهوالتخصصهذافيالمشهورينالعلماءكبارمنإنهبالطبع-

.المحاضرةهذهفيهناسخلهممالمندهشوإني

السؤالذلكبينهامنكانتخصصهمجالفيالأسئلةمنعددآسألناهثم

؟؟الحرقبألمالإحساسعندهاينعدممرحلةهناكهلبالجلد:المتعلق

بالألم.الإحساسعضوودقرعميقآالحرقكانإذانعم-

صلىمحمفعلىنزولهشاريخعندالذيالكريمألقرآنأنإذنرأيكماحت-

الحقيقةتلكإلىأشارفد،عاموأربعمائةألفمنلأكثروسلمعليهالله
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حيثالقيامةيومالكافرينبهاللهسيعاقبالتيالطريقةذكرعندماالعلمية

نارآنصليهمسوفبآيائناكفرواالذينإنةالعزيز:كتابهفيوجلعزيقول

.إالعذابليذوقواغيىهاجلودآبدلناهمجلودهمنضجتكلما

كيجديدأجلدآللكفارالثهيخلقالجلدينضجعندماأنهيقررهنافالقرآن

العحسبيةالأطرافأنعلىالقرآنجانبمنتكيدوذلكبالألمإحساسهميتجدد

الجلد.فيموجودةبالألميشعرالإنسانتجعل

مركزعنجدأمبكرةمعرفةفتلكحاقيقةوالغرابةنلدهشةيدعوالأمرهذا-

هذا!!قرآنكمذكركيفأدريولاالجلدفيوالأعصابالإحساس

مصدرمنالإسلامنيمحمداستقاهاقدالمعلوماتهذهتكونأنأيمكنئرى-

؟؟بشرى

.الموضوعهذاحولبشريةمعارفهناكتكنلمالوقتذلكففيلا،بالطبع-

ذلك؟!عرفوكيفإذنأينمن-

محمدتلقىأينمنأسألكمولكنيالبشريالمصدراستحالةهوعنديالمؤكد-

؟!الدقيقةالمعلوماتهذهوسا3عليهاللهصلى

الثه.عندمن-

الله؟هوومنإ!الثه-

..الأعظمالجلالةللفظالإسلاميالمفهوملهشرحناأنوبعد

التيالقرآنيةالظاهرةهذهعنليحاضربلادهإلىوعادالرويةتلكراقته

الصالةفيواستمعالثامنالسعوديالطيالمؤتمرموعدجاءحتىبهاوتأثرعايشها

سيماولاالعلماءمنلكثيرأيامأربعةمدىعلىل!عجازخصصتالتيالك!-ف

-144-

http://www.al-maktabeh.com



وقفالمؤتمرجلساتختاموفيالعلميالإعجازظاهرةعنيحاضرونالمسلمينغير

:ويقول،إسلامهيعلنسون(تاجا)ئاجاتانفيسورالبر

يمكنالكريمالقرآنفيذكرماكلأؤمنفإنيوالمثيرةالممتعةالمرحلةهذهبعد

لاإذنأميآكانالإسلامنيمحمدآأنوحيثالعلميةبالوسائلصحتهعلىالتدليل

أنهأعتقدوإننيشيء.بكلعليمخالقمنوحيطريقعنمعلوماتتمقىأنهبد

الله.رسولمحمدأوأناللهإلاإلهلاأنأشهدلأنالوقت-خالن

إلىويهديالحقهوربكمنإليكأنزلالذيالعلمأونواالذينويرىة

الحميد،العزيزصراط
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بنواسلمان!عليالفرنسبمالدكتور4السادسالمطلب

لاختياريكانوقد.كاثول!سيةفرنسيةأسرةإلىوأنتميالطبفيدكتورأنا

كثيرأتؤهلنيلاوهيالبحتةالعلميةالثقافةبطباعانطباعيفيأثرهالمهنةلهذه

الروحية.للناحية

الطقوسأنأقصدأننيإلاالثه،وجودفيأعتقدأكنلمأننيهذايعنيلا

نفسيفيلتبعثتكنلم،خاصةبصفةوالكاثوليكيةعمومآالنصرانيةالدينية

بينييحولاللهبوحدانيةالفطريشعور؟بكانفقدذلكوعمى،بوجودهالإحساس

المسيح.عيسىتأليهبع!،-ةوبالتاليالتثنيث،بعقيدةالإيمانوبين

إلاإلهالاالشهادثينمنالأولبالقسممؤمنأالإسلامأعرفإنقبلكنت

للذتم!آلضئقذآلتة!أحذآلئةفؤئلةالقرآنمنالآياتوبهذه(الله

-4،أ:الإخلاصأ!أحذمئحفؤااشةويكنؤتتم!!وتذؤتتم

أدينجعلنيالذيهوالمادةوراءوماالغيببعالمالإيمانأنأعتبرفإننيلهذا

لاأننيمثلآمنهاأيضآ،لذلكحفزتنيأخرىأسبابآهناكأنعلى.بالإسلام

ومنهاالثهعننيابةالبشرذنوبمغفرةسلطانهممنأنالكائوليكدعوىأستسيغ

،المقدسوالخبزالربانيالعشاءعنالكاثوليكيالطقسلذلكمطلقآأصدقلاأنني

تؤمنكانتمايماثلالذيألطوطميالطقسذلك،عيسىالمسيحجسديمثلالذكط

عليهميحرممقدسأ،شعارآلهميتخذونكانواحيث،البدائيةالأولىالعصوربه

!!!روحهفيهمتسرمماحتىموتهبعدالمقدسهذاجسديلتهمونثممنه،الاقزاب

يتعلقشيئأتعاليمهافيتحويلاأصها،النصرانيةوبينبينييباعدكانومما

لحرمةانتهاكأذلكفيأدظلييخيلفكان،الصلاةقبلسيمالا،البدنوطهارةبنظافة
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ألاعليناحقوكالى،كذلكالجسدلناخلقفقدالروحلناخلقكمالأنه،الرب

أجسادنا.نهمل

الإنسانبغراضيتعلقفيماالصصتالتزمتالنصرانيةأنكذلكونلاحظ

الطبيعةبمراعاةينفردالذيالوحيدالدينهوالإسلامأننرىبينما،الفسيولوجية

البشرية*

بدأتالاترآن،فهو،للإسلاماعتناقيفيالرئيسيوالعاملالثقلمركزأما

ألفهالذجمماالعظيمللكتابالكثيربالشيءمدينوأني..دراستهفي،أسلمأنقبل

منزلوحيكتابالقرآنبأدنفاقتنعت(القرآنية)الظاهرةواسمهنيبنمس!هـمالك

الله.جمثل!من

قرنأعشرأربعةمنأكثرمنذبهاللهأوحىالذيالقرآنهذاآياتبينمنإن

العلمية.الأبحاثأحدثعنهاكشفتالتيالنظرياتنفسيحملما

رسول)محمدالشهادتينمنالثانيبالقسموإيمانيلإقناعيكافيأهذاكان

إيمانيوأعلنتباريسفيالمسجدإلىم5391سنةفبراير02يومتقدمتوهكذا(الله

الجديدالاسموحملتالمسدمينسجلاتفيباريسمسجدمفتيوسجدنيبالإسلام

.(سلمان)علي
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المواريقعلمبسبباليهودك!القانوسنأستاةإسلالم:السابعالمطلب

فيكنايقول!.الأمريكيةالجامعاتبإحدىيعملمسلممصريأستاذوهذا

يخوضبدأثميتكلمفبدأاليهود،منالقانونأساتذةأحدمعناوكانقانونيحوار

المواريثقانونحجمتعلمهل؟فسألتهأسكتهأنفأردت.والمسلمينالإسلامفي

جئتكإذاتلهفقمت.مجلداتثمانيةمناكثرنعم،قال؟الأمريكيالدسثورفي

دينألإسلامأنتصدقفهلسطور،عشرةعلىيزيدلاللمواريثبقانون

الكريمالقرآنمنالمواريثبآياتلهفأتيتهذا،يكونأنيمكنلا:قال؟صحيح

كليحصيأنبشرجمالعقليمكنلا:لييقولأيامعدةبعدفجاءنيلهوقدمتها

بهذاالميراثعليهميوزعثمأحدآينسلاالذيالشمولبهذاالقربىعلاقات

الرجل.هذاأسلمثمأحدآ.يظلملاالذيالعدل

ههمة:خاطرة

فيهمالمسلمينوأن،تشويهأيمنمحفوظآمتماسكأقويآيزاللاالإسلامإن

المعجزةهوالكريمالقرآنهـالن،ونفيسغالبكلعنهبلافعونزالوامافهمالخير

المسلمونيقررها،مقررةوبديهةقآطعة،حقيقةوإعجازهالقيامةيومإلىالخالدة

والكافرودأ،بهوإيمانهملهوئذوقهمللقرآنبتدبرهمالمسلمون،والكافرون

إلىمنهمانكثيردفعممالهم؟بإعجازهواعترافهممعارضتهعنبعجزهمبإقرارهم

بماالإسلامعنيدافعونمسلمبنفأصبحواالوحدانيةدينواعتناقالإسلامدخول

ورحميما.وعدل!وصدقحتيمنعنهعرفوه

."لحافظونلهواناالذكرنزلنانحنإناة:تعالىفال
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الثامن:الفصلى

ا!خ!وللللور4لقنهللليرتحليليةراسة5
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مة:مقلى

والمعارفبالعلوممنيئآواسعأبحرأهوالآنحتىيزاللاالكريمالقرآن

آتتخرتتمذزبيئلكيضنتيذاذاتتخرآكانلوئل":تعالىلقولهوالأحكام

801،.:الكهفأسورة"زثىكيقثتنقذأنقتل

لقولهنبوتهعلىأكذالذيالآفيرسولهعلىالمنزلةالمعجزةهوالقرآنإن

."مبينعربيبلسانالمنذرينمنلتكونالأمينالروحبهةنزل

مثلكتبأفيهوألفواتفسيره!أالعلماءمنكثيرتفكيرشغلقدالقرآنإن

قطب.سيدالعالمكتاب

كثر..وغيرهمالصابونيومحمدكثيروابن

آجتق!تلبنالل!تعالىلقولهوالمعجزاتوالمعانيبالأحكاممليئأزالوما

كالفؤتؤبمتلإءتأئونلآآتفزءافيقذابمتليآتوأأنغقىؤآلجنآلإنسق

1871.الإسراء:سورة"طهيزالتغضيىتغضفتم

أبذلأنتواضعوبكلحاولتفقدأناكلمةقولمنبالئهوالعياذوإني

بالئه.لإخوتيالمعلوماتبعضتوصيلعلىيعيننيأنتعالىاللهمنطالبآجهدي

منتشملبما()الإخلاصسورةلتشصيرالتحليليةالدراسةبهذهقمتوقد

وبلاغة.نزولوسببئعريف

آياتها..وعدداسمهاعنالحديثأولأأئناول

نزولها..سبب:الثانيالمبحثثم
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آياتها..تفسير:الثالثالمبحثثم

..السورةعنأحاديث:الرأبعوالمبحث

..السورةفيالإعجازيالسر:الخامسوالمبحث

ماواستخلصتمحدودةايامأ-يديكمبينالذيكتابةفياستغرقتولقد

اللهوأسأل،كتبتماكتابةعمىأعاننيالذيشعالىدئهوالحمد.الموضوعهذايخص!

الكريم.لوجههخالصآيتقبلهوألىعمليفيلييباركأن

التمهيدجم!:المدخل

فكانوا،المعرفةحقيعرفونهلاكانواولكنالثهينكرونالعربيكنلم3

به،يشركونوكانواعبادتهحقيعبدونهولاقدرهحقيقذرونهولابهيشركون

نعبدنحنوالمجوس.اللهابنعزيزأواليهوداللهابنالمسيحنعبدنحنالنصارىفقال

ولكنهم)دتهبناتالملائكةإنوفالواالأصناميعبدودنوالمشركونوالقمر.الشمس

اطاءالهوإفوالشمسللقمروتسخيرهوالأرضللسماواتاللهبخلقيعزفونكانوا

الشمسوسخروالأرضالسماواتخلقمنسألتهمولئن!بقولهالسماء)1(من

61،..:العنكبوتأسورة،اللهليقولنوالقمر

شيء.لهليسأحذهوأيصاحبةولاوالدولاولدأدتهليسأنهليئين

)0993(صالقرآنظلال)1(من
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لأولاالمبعط

الكر!ة:-السووة!ديبين

وترتيبها:ألهاتهاوعددالمممها

نأدونالقرآنفينزلتالتيالوحيدةالسورةوهي،الإخلاصسورة:الاسم

وقدالصمد(،)مها،التوقيفيالاسمغيراسمأعمث!رونولهاآياتها،فياسمهايرد

مكية()سورةوهي،تفسيرهفيالرازيذكرهم

.آياتأربع:آياتهاعددة

الجزءفيعثرواثنتيمئةالقرآنوفيوالعشرونالثمانية:النزولفيترتيبهاضة

+الثلاثون

لزجيصآلزخمنيآيشبآلئ!

يكنؤتتم!يوتذؤتتمتيذتم!آلضقذآلئة!أحاآلئةفؤئلإ

"مأحد!فوآلهو
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بعدهاوماقبلهابماالسورةومناسبةالنزولسبب:الثانيالمبعث

!لفؤول:سبب:الأولالمطلب

وسلم!عليهالله)صلىاللهرسولإلىجاءواالمشركينبعضأنروفيفقد

مأزبرجد،منأمفضة،منأمهو،ذهبأمنربكلناصفمحمديا:لهوفالوا

)1(.السورة"!لضمضدآآدلهإ00!،،أحذآدئههؤقل!فنزلتيافوت؟من

خلقفمنالخلقخالقاللههذامجادلينمعاندينقالوارهطآتىأنهروفيوقد

)6(ساورهمثملونهانتقع)2(حتى(وسلمعليهالله)صلىاللهرسولفغضب؟الله

اللهمنوآتاهمحمد،ياعليكخف!:وقال،فسكنهجبريلعليهفنزللرئهغضبأ

)4(.السورةأحذ،آلئةفؤأملعنهسألوهمابجواب

بعدها:وماثبلهامامحالسورةمناسبةالناني:المطلب

قبلها)*(.مامعالسورةمناسبة-ثىد

.الناسسورةفبلها:التيالسورة

منالناسإلهالناسملكالناسبربالاستعاذةالناسسورةبينتولقد

به.المستعاذاللههومنلتبينالإخلاصسورةونزلت،الوسواسالشيطان

بعدها:مامعالسورةمناسبة+

)النجم(سورةبعدها:التيالسورة

911.صالتغسميرصفوة)1(

لونه.ئغير)2(

بهم.يبطشانوأرادواثبهم)3(

915.صمحبياالحبيبهذا)4(

المصحف.ترتيبوليس،النزولترتيبحسبعلىهناالمناسبةأورد!هر()
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وقدالذكرتمكماوجلعزاللهصفاتعنالإخلاصسورةتحدثتلقد

الشركعقيدةووهنالوحيوصدقوالوحدانيةالوحيعنالنجمسورةتحدثت

الموهون.الوهميأساسهاوتهافت
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تفسكلها:الفال!المبعث

ك!آحذآلئةفؤفل!الأولىالأيةمحالأودالو!فة:الأولالمطلب

والذيأعبدهالذجماربيإنالمستهزئينالمشركينلهؤلاءمحمدياقلأيوهي

يالامساويولاممائلولانضيرولالهشريكلاأحدواحد،هولعبادتهأدعوكم

أفعاله.ولاذاته

صحيحة.وكلهاببراهينواضحةمعال!ثلاثةلهالأحدتسلىاللهوصفوإن

كمنيخلقأفمنئعالى!لقولهللتعددنفيفهومعهثانيلاواحدأنه.الأول

لجميعخالقتعالىاللهأنإثباتفهذاوالخلقالإيجادعاىدليلوهو"يخلقلا

له)1(.بشريكمنهمواحديكونأنيصحلاالموجودات

الصمد،.إاللهالنانيةالآيةمعالثانيةالوثفة:الثانيالمطلب

جلهوأيالايةبهذهالخلقعنواستغنائهوحدانيتهعلىئعالىاللهأكدلقد

.الدوامعلىبالحوائجالمقصودوعلا

العالمين.عنمستغنيوهوالخلقإليهيحتاج

السيدالصمد:الألوسيوقال،الحاجاتقضاءفيالمقصوداللغةفيالصمد)

أحد()2(.فوقهليسالذي

فيالخلائقإليهيصمدالذييعنيالصمدعباس:ابنعنعكرمةأوقال

قدالذيالسيدهوعباسابنعنطنحةأبيبنعليوقال،ومسائلهمحوائجهم

فيكملقدإلذجماوالعظيم.شرفهفيكملقدالذجمماوالشريف.سؤددهفيكقل

)012(.إلتفسيرصنموة)1(

)012(.التفسيرصفوة)2(
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والحكيم.علمهفيكضلقدالذيوالعليم.حلمهفيكملقدالذيوالحليم.عظمته

كمثلهليسلهإلاتنبغيلاصفاتههذهسبحانهالثههو.حكمتهفيكملقدالذي

شيء)1(.

له،جوفلاالذي،المصمتالصمدمجاهد:عنمنصورعنسفيانوفال)

(.الشرابيشربولاالطعاميكللاالذيهوالصمد

يتلألأ)2(نورهو:الثهعبد:وقال

يصمدالذيفهووجلعزالثهصفاتوهيصحيحةكلهاالصمدو!عاني

وهويشربولايكللالهجوفلاالذيوهوسؤددهانتهىوقدالحوائجإليه

يتلألأ.نوروهوخلقهبعدالباقيالقيومالحي

النالثة:-*!ةمعالنالنةالوثفة:الثالثالمطلب

يولد"ولميلدالم

فيالمطنقالكمالصفتهحالبعدحالتغيرهالاأزليةثابتةإلهيةحقيقةهي

.الأحوالجميع

.محالالثهعلىوهوعدمأونقصبعدزائدووجودوامتدادانبثاقوالأولاد

أيضا،الثهعلىمحاصاوهذا.التماثلعلىتقوموالتيالزوجيةتقتضيهيثم

كلعلىردالايةوهذهبناتأوابنلهوليسولدأيتخذلمأييلد(المقولهوفي

المسيحأبقولهموالنصارى،اللهاينعزيز!:بقولهمكاليهودولدآدتهجعلمن

الملائكة)قولهمفيالثهبناتالملائكةأنزعمهمفيالعربوكالمشركين9اللهابن

.(اللهبنات

)574(.العظيمالقرآنتفسير)أ!

)1574.العظيمالقرآنئفسير)2(
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جنسنفسمنيكونأنيجبالولدلأنولدلهليسبأنهعليهمالثهفرذ

الوالدولأن.ولدلهيكونأنيمكنفلاشيءكمثلهلي!قديمأزليئواظهوالده

السماواتبديعةتعالىلقوله؟زوجةلهليسواللهأم()زوجةلهئكونأنيجب

".صاحبةلهنكنولمولدلهيكونأنىوا،رض

أزليئقديمواللهحادثمولودكلولأنوأمابمنيولدولدأ!مايولد(أولم

وجودهفيبدايةلاالذيالأولفهوالجهاتجميعمنلهنسبأيالآيةنفتفقد

الإعجاز)1(ءوجوهأعظمفيهاتمئلتولقدشيءمعهيكنلمالذيوالقديم

الرابعة:*!ةمعالرابعةالوثفةالر!ع:المطلب

أحد"كفوألهيكنولمة

فيولاذاتهفيولاخلقهفيأحدشبيهولانضيرولامثيلوعلاجللهليسأي

)2(صفاته

الصفاتمنصفةأكطفيولاالفاعليةحقيقةفيولاالوجودحقيقةفيلا

الثهأنتزعمالتيالثنائيةللعقيدةنفيوهو)أحد(بأنهيتحققكذلكوهذاالذاتية

الخيرأعمالعليهويعاكس-بزعمهمالثه-يعاكسإلهللشروأنالخيرإلههو

البصيرالسميعوهوشيءكمثلهليستعالممااللهفقالالأرضفيالفسادوينشر

)3(.العظيمالثهصدق

قريبأويساميهنضيرخلقهمنلهيكونفكيفوخالقهشيءكلمالكهو

ا.أبتصرفالتفسيردفوة)1(

012.التفسيرصفوة)2(

4004.القرآنظلالفي)3(
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ابنكذبني):قدسيحديثفيربهعنوسلمعليهاللهصدىالرسولوقال

يعبدنيلنفقولهإيأيئكذيبهفأفاذلك،لهيكنولموشتمنيذلكلهيكنلموآدم

القاتخذفقولهإيأيشتمهوأماإعادتهمنعليئبأهونالخلقأولوليسيرانيكما

.أحد)1(كفوآلهيكنلمويولدلمويلدلمالذكطالصمدالأحدوأناولدأ

121()التفاسيرصفوة)1(
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الكريمةالسورةعقأحاديت:الرابعالمبعق

هذهعظمةلناليبينأحاديثهمنكثيرفيالعظيمرسولناعنهاتحدثلقد

هذهومنأوقائهجميعفييقرؤهامنلكلاللهعندجزإءهاومقدارالسورة

لأحاديث:ا

الجنة،فيقصرألهاللهبنىمراتعشرأحداللههوقلقرأمناللهرسولقال

لهاللهبنىمرةثلاثينقرأها)ومندجمنة،افيقصرينلهاللهبنىعشرينقرأهاومن

اللهرسولفقالقصورناانكثر:ألخطاببنعمرفقال(.الجنةفيقصورثلاثة

لهاللهكتبمرةمائتينيومفيأحداللههوقكقرأمن)(.وسلمعديهاللهأصلى

دينثعليهيكونأنإلاحسنةوخمسماثةألف

عنالفقرنفثمنزلهيدخلصبأحداللههوقلقرأ)منالثه:رسولوقال

إ.والجيرانالمنزلذلكإهل

دخلالإيمانمعبهنجاءمن)ثلاثة(:وسلمعليهالله)صلىاللهرسولقال

دينوأذكا،قاتلهعنعفامنشاء:حيثعينبحوروزؤجشاءألجنةأبوأبأجممامن

أحد(.اللههوقلمراتعشرمكتوبةصلاةكلذبرفيوقرأخفيئ،

مرةمائتيأحدالثههوقلقرأمن(وسلمعليهاللهإصلى:اللهرسولوقال

سنة.مائتيذنوبعنهاللهحط

يومفي!أحدالثههو!فلقرأأمن(:وسلمعليهاللهإصلىاللهرسولفالو

.عام(خمسينذنوبلهاللهغفرمرةنهسين

ولاصاحبةيتخذلمصمد،أحد،واحداللهإلاإو4لاقالمناللهرسواساوقال

حسنة.أفآألفأربعينلهاللهكتبمراتعشرأحدكفوألهيكنولمولد
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ثدثعليكمسأقرأف!نياحشدوا(:وسلمعليهالله)صلىالثهرسولوقال

اللههوقل!فقرأ(وسلمعليهالق)صلىالنيخرجثمحشدمنفحشدالقرآن

)1(.القرآنثلثعليكمسأقرأإنياللهرسولفالالصحابةفقالدخلثمأحد!

وسلم(عليهالثه)صلىالثهنيخرجثمالسماءمنجاءخبراهذالأرىإني

الله)صلىالنيإن(القرآنثلثتعادلوأنهاألاالقرآنثلثعليكمسأقرأفقال

اللههوقل9بقولفيختمصلاتهمفييقرأوكانساريةعلىرجلبعث(وسلمعليه

لأيسلوه(.وسلمعليهالثه)صلىفقالللني.ذلكذكروارجعوافلما!أحد

النيفقالطأقرهـأهاأنأحبوأناالرحمنصفةلأنها:فقالفسألوهذلكيضعشيء

يحبه.تعالىالثهأنأخبروه:والسلامالصلاةعليه

:قالأبيهعنحبيببنالثهعبدبنكلعاذعنأسيدعنذئبأبيابنوعن

فأخذبنا،يصليالسلاموالصلاةعليهاللهرسولفانتفرناوظلمهالعطشأصابنا

و"أحدالقهوقل2قال؟أقولماقلت1فل5:فقالفسكت.أقل؟فقالبيدي

الزمذي:قال(مرتينيومكلئكفيكثلاثآتصبححينوتمسيحينالمعوذتين

فراشهعلىينامأنأرادمن:قال(وسلمعليهالله)صلىالنيعنالإسنادوبهذا

الربلهيقولطالقيامةيومكانفإذامرةمثة!أحداللههوقل"قرأثميمينهعلىفنام

.)2(الجنةيمينكعلىأدخلعبدياوجلعز

عميهالله)صلىاللهرسولمعدخلأنهأبيهعنبردةبنالثهعبدوعن

لاأنأشهدبأنيأسألكإنياللهم":يقوليدعوايصليرجلف!ذاالمسجد(وسلم

الذي!و:قال"أحدكفوالهيكنولميولدولميلدلمالذيالصمدالأحداللهإلاإله

.أجاببهدعأإذاوأعطىبهس!ثلإذاالذيالأعظمباسمهسألهلقدبيدهنفسي

بتبوك(وسلمعليهالله)صلىاللهرسولمعكنايقولمالكبنأنسوعن

إلماجبريلفأتىبمثلهمضىفيماطلعتنرهالمونوروشعاعبضياءالشمسفطلعت

575العظيمالقرآننفسير)1(

576.ص:نفسهالسابقالمرجع)2(
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اليومطلعتالشمسأرىماليجبريليا:فقال(وسلمعليهالثه)صلىالني

معاويةبنمعاويةذلكإنقالمضىفيماطلعتأرهالمنورووشعاعبضياء

:قالعليهيصلونملكألفسبعينإليهاللهفبعثاليومالمدينةفيماتالليثي

ممشاهوفيوالنهارالليلفي!أحداللههوقل1قراءةلكثرةكان:قال؟ذلكوفيم

نعمقالعليهفتصليالأرضلكأقبضأناللهرسوليالكفهلوقعودهوقيامه

.))(علب4فصفى

576.صالعظيمالقرآنتفسهب)1(

-163-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السورةسرالإعجازفي:الغامسالمبعط

القرأنيالاعجازودلائلىوالمعانيالألفاظحيثمن:الأولالمطلب

عنالتعبيريتملكي،الكلماتأرقىاختيار:الكريمةالسورةهذهفينلاحظ

التركيب.منرائعةحلةفي،المعانيأغلب

واضحة-:المعانيومعدودةالمخارجوسهلةسلسة:-نرىكما-فالألفاظ

الألفاظقلة،الأطرافمتراميةواسعةوهيوجه،أسرععلىللفهمقريبةوبئنةو

المعافي.عنعبرتالتي

خلالهمنيظهر،جميلبأسدوبمعانيمنتحملهبماالألفاظهذهوجاءت

بأبهىالسورةلآياتألترتيبف!اءالكريمةالسورةفذهالرئانيالإعجازبحق

.صورة

هذهجاءتفقدوجلعزالفهصفاتفيوالوحدانيةوالتكاملالتناسقفنرى

،الكمالوالجلالذولصفاتئثبيتوبيانياينتهيلاعظيمغرضلتبينالآيات

)1(يتصفتعالىاللهوأنالنقائضعنالتنزيهصوربأسمىللربوتنزيه

ولايولدولايددولاأحدوهوانهغيرهأحدبهايتصفلاأربعبصفات

أحد.كفوالهيوجد

لاوبعضهاالآيةهدهيابعضهايتحققالقرآنكلفيالإعجازوجوهنجدإننا

.ياتالأهذهفييتحقق

-:الأياتهذهفييتحققوالذي

دتو%لاالتيصفاتبعضفيهايبينتعالىفالهثعالى،اللهبصفاتإخبارأ.

به.إلا

ا.ابتصرف701ص:الكريمالقرآنفيالبيانيالإعجازمننظرأت)1(
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.7

.8

.2

15

11

معجزةفهينثرولاشعرلافهيالعربلعاداتنقضأسلوبفيهانجد

مستقلة.

النفس.فيالعظيمتأثيرهاتجد

تعالى+اللهصفاتمنصفةتمثلآيةكلتجد

قصصد.نوحيد،،!حكامالثلاثةالقرآنعلومعلىاحتوتأنهاتجد

.وكبيرةصغ!!ةسورةكأيالبلاغةعلىاحتوتأنهاتجد

.ومكانزمانكلفيجميعاالناستخاطبأنهاتجد

1(.إحلاوةتعادلهالاوحلاوةومتعةتعظيمآتلاوتهافيتجد

.هالدال+حرففيهاآيةكلنهايةفيرائعةقرآنيةموسيقىفيهاتجد

.الصورةتوضيحفيوإبداعهائصورهاتجد.

والجلالة.الربوبيةوكبرياءفيهاالربانيالطابعوأصالةقوةتجد.

البلاغة:الفانيالمطلب

يأتي:فيمانوجزهاوالبيانالبديعمنجوهآوالكركلةالسورةتضمنت

والتفخيم.للتعظيمهو()فلالشأنبضميرالجليلالاسمذكرإ.

التخصيص.لإفادته"الصمد"اللهالطرفينئعريف2.

الشكل.لتغيير"يولدلميلذ1لمالناقص!الجناس3.

أبتصرف،.أةهص:نغسمهالسابقالمرجع)1(
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وقولهوالولد،الكفءنفيياقتضيهأحدالثههوفل"الثهقولبأنالتجريد4.

العمومفيدخولهبعدبالذكرالشيءتخصيصفوأحدكفوالهيكنولم

.)1(والبيانالأيضاحفيلزيادةوذلك

الصمذ.الثهأحداللههوقل"البديعيةالمحسناتمنوهوالمرصتعالسجع5.

الصمدوتعريفأحدتنكير6.

مبتدأوهم*الثهفوهمابكلمتينمسبوقةأنه.أحدئنكيرمنالحكمةأ(

الحصر.علىدذمعرفةوالخبرالمبتدأوكونوخبر

أحذفجاء!حدتعريفعنالحصرعلىودلالتهمابتعريفهماواستغنى

ألتنكير.هوالكلمةفيالأصللأنأصلهعلىنكرة

ول!شارةوالتكريموالتفخيمللتعظيمنكرةجاءأنههيأخرىوحكمةب(

به.الإحاطةولائعريفهيمكنلاوتعالىسبحانهالثهأن

الأولوهيةفمقاملبس،يوجدلاوهنا،اللبسلإزالةيأتيوالتعريف(ج

عنه.استغنىولذلك،واضح

الصمد.ئعريفمنوالحكمة

فيالمعرفتينليطابقاالمعرفتينوجاءوخبر،مبتدأالصمد()اللهفقولهخبر،لأنه-أ

الثه(.هو:)الأولىالآية

بالثه.محصورةفالصمدانية)2(أيضآ،الحصرعلىيدلالصمد(الله)وئعريف2-

نهيفهنا،سواهأحدآثرجوولااللهمنإلاتطلبفلا،اللبسلازالةوعرفها3-

وجل.عزاللهغيرطلبعن

121التفاسيرصفوة)1(

99.ص:الكريمالفرآنفيالبيانيالاعجازمننظرات)2(
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جمال)الصمد(الثاتيةالايةفاصلةوئعريفأحد()الأولىالآيةفاصلةفتنكير

)1(بلاغيوبديمبياني

:المعاشالمعاصرو!عناقأثرهاحيثمنالنالث:المطلب

الثهوصفاتكافةالقرآنعلومجمعتقصرهارغمالكريمةالسورةهذهفيإن

جيلأالإيمانساذومعنويآوحسيأنظريآطبفتوإذامماثلتهوعدموحدانيتهئعالى،

الإسلامدرجاتوترئفعالنفوسوتهدأالقلوبئطمثنالسورةفبهذهجيل،بعد

بإذنهالنصريأتي:عليهوبناءتعالىلوجههعملهافيمخلصةدتهموحدةأمةفتصبح

..المسلوبمجدهاالأمةوستعيدتعالى

المالميووبللهالحمرأ!م5!وانا؟كو

نفسه.السابقالمرجع)1(
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التاسعالفصلى

للمطافثنيايةللطتابملحق

.العصر.سووةمعبيانيلأوفنيةوثفاق.

..البيانيإعجازالقرأنممينمق.الكوثر.معنىمعلغويةوثفة.
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العصر)ة(سورةمعوبيانيةفنيلأوثفاق

ونورأهدئعليها،القرآنب!نزالالأمةهذهوكزمشزفالذيدئهالحمد

لسانأ،وأشرفهممنطقآ،الناسأفصحعلىوالسلاموالصلاة..أجمعينللبشرورحمة

بإحسالنتبعهمومن.أجمعينوصحبهآلهوعلىمحمد،وحبيبناسئدناجنانأ،وأثبتهم

مزيدأ..تسليمآوسفمالدينيومإلى

بعد:-انا

وسلمعليهاللهصلىالرسولمعجزةهوالكريمالقرآنبأنيعلمفجميعنا

ونورالمعارفكنزبذلكفهو،أجمعينللبشروالنورالهدايةكتابوأنه،الخالدة

ويستوليالعقليجذبمماالمؤثر،ووقعهاالجاذبروحهامنهسورةولكل،العقول

الهداياتنبعهمنيستمدواأنالدعاةفعلىولذلكالمشاعر،ويأسرالقلبعلى

.الحضاراتمشاعلنورهمنويقتبسوا

ينطلقإحساسالنفسفييبقىفسوفالقرآنإعجازعنوكتبناقرأناومهما

فيهو:القرآنإعجازفيالسروإن،والكتاباتالقراءاتهذهعنهتكشفلمبسر

.القرآنمنزلفسبحانالسر،ذلكندركأنعجزنا

العصر،سورةمع-واستنشاقبئأمل-الرحمنكلامظلفينعيشيليوفيما

:-وقفاتبثلاثونجملها

الأولى:لآ!ةمعالأورالوثفة+

والعصر"ةنعالى:نال

الجامعة(القرآنموعلوالتفسير/الدينأصول)ماجستيرحريزهث!اممحمدساميأ.:بفلم)*(

ردنية.لاعا
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ذكروقدبالعصر،ئقسمتعالىفالته،بالقسمالكريمةالسورةهذهتعالىالثهبدأ

وهي)1(.العصرمعنىفيأفوالأالعلماء

الدهر.أنه10

النهار.طرفيأحا-2.أنه

العصر.صلاةأرادأنه3.

وسلم.عليهالثهصلىالرسولبزمانقسمأنه4.

فهوشتى،ومعانمفرداتإلىيرمزفالعصر:،التنوعاختلافقبيلمنوهذا

وشاع.-الشمساحمرارأي-الشفقإلىالنهارآخرأوالليلةأواليوموهوالدهر

إذاالعصرؤ..بهسفيتأوبهاسضيبل،الصلاةأوقاتمنوقتمعاستعماله

فهيالصلاةذكربدونأي،منفردةجاءتوإن،مؤنثةفهيالصلاةمعوردت

)+".تؤنثوتذكر

عصرت:تقول.يتحلبحتىشيءضغطهوالعصرةمعنىوأساس

السحباللهسضىلهذاو)3(،الماءمنهليخرجعليهتضغطعندماوذلك،الثوب

أ)4(،لخاخاتآلفعصيرايةآينأؤآنرلتا؟ثعالىقولهفيوردكما،معصرات

منها،الماءفيخرجعليها،ويضغطعصرآ،تعصربالماءالمحملةالسحبهذهوكأن

فيه،مالإخراجعليهالضغطهوالشيءعصركانوإذامصبوبآ،ثجاجاوينزل

اقتصرت277.27-صوصالكبيرثفسيرهفيالرازيالإمامأدلتها:معالأقوالهذهأورد)1(

.المقاماتساعلعدمنظرأففط،الأقوالذكرعلىهنا

996صالقرآنبلاغة:الشيخليبهجت)2(

782صاللغةمقاييسمعجم:فارسابن)3(

النبأ:1141سورة)4(
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ويضغطواعصرآ،يعصروهأنعليهـهميجبلأنهعصر؟وعمرهمالناسزمانف!ن

.وفوائدهمنافعهواستخراج،منهالاستفادةليحسنواضغطآ،عليه

ويحسن،يعصرهأنعليهيجبالذيبه،الخاصعصرههوالفردوعمر

ومعايشته.استغلاله

الثانية:الأكةهحالثانيةالوثفة*

."خسترتمىنستنآقي"إنئعالىتقال

بهيرادأوخن!ح!اسملأنه؟الجمعمعنىفي:والإنسان.القسمجوابهذا

آلذينهءاتئوأ"،أإلأالتاليةالكريمةالآيةجمعمستثنىمنهاستثنىولهذا..الناس

منه.الاستئناءيحزلمهناواحدآ""الإنسانكانولو

كما،آدمبنيمنوالأنثىللذكريقعلفظوهوإنسيان،":الإنسان9وأصل

.)1(الجملوالناقةعلىفيقعبعير،:يقال

عرفي؟استغراقوهو،الاستغراقبهمرادالجنستعريفالإنسان"وئعريف

ظهورزمنوهوالآيةنزولىزمنفيالموجودينالإنسانيالنوعأفراديستغرقلأنه

.لإسلاما

ولما،تفاوتهمعلىالعالمبلادفيالدعوةبلغتهمالذينبالناسومخصوص

غيرفيمتحاقاقأحكمهبقي"آلضيخنتؤغمفوأءاتئوأآلذينإإلأمنهاسئثني

المؤمنين.

.7ههص،القرآنبلاغة(1)
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عاقبةوهيالسوءهنااستعير،التجارةفيالربحضدوهومصدر،والحسر:

.عذابأونعيممنآخرتهفيالإنسان

ب!حاطةالخسرملازمةشئهت،مجازية،:خ!ممر"تمى:قولهفيوالظرفية

لخاسر.الإنانإن:يقالأنمنأبلغفكانت،بالمظروفالظرف

جوابه،فيالتوكيدوحرفبالقسمتثيدهمعالعمومعلىالخبرهذاومجيء

.الناسبمعظمالمحيطةبالحالةوالإنذارالتهويليفيد

للتعظيممفيدأيكونأنويجوز،للتنويعيكونأنيجوز":خسروتنكير"

القسم.سياقوفيالتهويلمقامفيوالتعميم

.))(المركونوهمعظيمخسرانلفيالناسإن:والمعنى

نستنآقيخققتاإتقذالتينسورةفيئعالىلقولهبالنسبةالرازيالإماموذكر3

نأعلىيدل)2(فهناك!"،ستميإنآشقلئمؤزذدتةتقويو!آخستنيخى

منالابتداءأنعلىيدل)3(وهنا،النقصانإلىوالانتهاءالكمالمنالابتداء

التينسورةفيالمذكورقلنا:؟الجمعوجهفكيف،الكمالإلىوالانتهاءالنقصان

.!)4(القولينبينتعارضفلا،النفسأحوالوهنا،البدنأحوال

53.532-صصه،التنويروالتحرير:عاشورابن(1)

التين.سورةفيأي)2(

العصر.سورةفيأي)3(

28.هصالكبير،لتفسيرا:زيالرا)4(
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الفالفة:عأ!ةمعالفالفةءالوثفة

بآلخئيؤتؤاصمؤأآلضيخنتؤغمفوأءاقئوأآللإين:أإلأتعالىقال

الافاتزين،للر)بحينصفاتأربعذكرتبأنهاالآيةهذهفينلحظبآلضبر"ؤتؤاعوأ

فيونرتيبها،مقصودةصفاتوهيوأوفاتهم،أعمارهمغصزأحسنواوالذين

أيضآ.مقصودالسورة

وهوالعمر،عصرعلىالباعث،الدافعالمحركالأساسلأنه؟بالإيمانفبدأت

هوأنهكما،الطريقفيوالسيرالعمر،لعصريحتاجهبماالمؤمنئزؤذالذيالزاد

؟الصالحاتعمل:الإيمانبعدذكوثم،اللهعندالصالحةالأعماللقبولالشرط

هو:والحق،بالحقيتواصونأنهموهي:الثالثةالصفةذكرثم.اسهثمرةلأنها

إلايكونلابالحقوالتواصي6الأمةسلفوفهموالسنةالقرآنفيالمتمثلالإسلام

تواصيهموهي:الرابعةبالصفةجاءذلكوبعدحق،أنهوعزفه،بالحقالعلمبغد

وتذكرهوممارستهبالحقالعنمفبعدقبلها،ماعلىمبنيةخطوةوهذهبالصبر،

تعاهدعنعبارةهو:التواصيوهذا،عليهبالصبرالتواصييأتي،بهوالتواصي

ومشقاته.تكاليفهعلىوالصبر،عليهالثباتوبالحقبالالتزامالمؤمنينبين

إقامةعلى":لضتربآؤتؤاصمؤألخئيبآؤتؤاعؤاةنعالىقولهاشتملوقد

الحق،فيمندرجةالدينيةوالأخلاقالإسلاميةفالعقائدكلها،الدينيةالمصالح

.)1(الصبرفيمندرجةالسيئاتوتجنبالصالحةوالأعمال

مناستثناءءاتئوأأآلذينإلأ!صعالمما:قولهبأنالقرطي:الإمامويذكر

إؤغمفوأئعالمما:وقوله.الصحيحعلىالناسبمعنىهوإذ،الإنسان

اللهرسولأصحابوهم،عليهمالمفزضةالفرائضأذواأىلفنيخنته":آ

ثم+،والعصر.الثهرسولعلىقرأت؟كعببنأبيئفال(،وسلمعليهالله)صلى

532.533-ص،صالتنويروالتحريرعايث!ور:ابن)1(
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بآخرربكمأقسم،اللهمنقسموالعصر:":قال؟اللهنيياتفسيرهاما:قلت

وعمدوا.بكرأبوآمنوا:الذينإلا.جهلأبوخسر:لفيالإنسانإن.النهار

اللهرضي.عليئبالصبر:وئواصوا.عثمان:بالحقوتواصوا.عمر:الصالحات

أجمعين.عنهم

)1(.عليهموقوفآالمنبرعلىعباسابنخطبهكذاو

العالمين.ربللهالحمدأندعواناوآخر

الكوثر..معنىمعنغوللأوثفلأ

)"(الكريمالقرآنإعجازمعينمن

نعالى:اللهقال،أغطتتكإتاتكؤثرةآ

رجعلأعرابيةقيل.الكثرةفيالمفرطوهوالكئرة،منهو:اللغةفيالكوثر

الكثير.بالعدد:أيبكوثر،ابنيآب:؟قالتابنكآببمالسفر:منابنها

كثيرالمعطاء،الخئرالرجلالكوئر!(،وشيء؟لمن)الكثيركجوهروهو

الكميت:قالالجيد.السخيوه!-الخيروالعطاء

طيبمروانابن!اكث!وانت

كوثراالعائلىالنبوكوكان

كوثر)2(.وكثر:سطعإذاللغباريقالو

123ص،القرآنلأحكامالجامع:القرطي)1(

الأردنية.الجامعةالقمرآن(؟وعلومالتفسير/الدينأصول)ماجستهيحريز.ثاممحمدا.سامي)*(

)3(،حرفمجلد،القاموسجواهرمنالعروستاج:الزبيديالحسينيمرتضىمحمدالسيد)2(

517ص)الكوثر(،0.)كثر(الراء..بابمنالكاففصلالراء،
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وسلم(عليهالله)صلىبالنيخاصفهو:الآيةهذهفي)الكوئر(معنىواما

هنا.ذكرهافيالمقاميسعولاأكثر،أوقولأعشرستةالمفسرونلهذكروفد

إلى:نرجعأنالقرآنياللفظهذامدلولإلىللاهتداءالصحيحوالموقف

اللغة.أصلفياللفظاستعمال-

(.وسلمعليهاللهصلى)النيعنالمأثوروإلى-

علىدالفهو،الكثرةمنمشتقفهمنا--كمافهو:اللغةلاستعمالوبالنسبة

فيها.المبالغالكثرة

الني-أنحيث.الجنةفينهر.الكوثرتمعنىأنعلىدذللمأثوروبالنسبة

عز-ربيوعدنيهنهرانهالكوثر؟ماأئدرون:قال-وسلمعليهاللهصلى

كثير91(خيرعليهالجنةفي-وجل

خيرعليهنهربلفقط،بالنهر-وسلمعليهاللهصلى-الرسوليبينهفلم

هذاومن،العادةعلىالكثرةفيالزائدالكثير،الخيرأعطيناك:المعنىفيكونكئير،

الكوثر.نهروهو،الجنةفيلكادخرناهماالخير

الافهموهذاالكثير.الخير.المعنىأنعلىئطابقا:اللغةوالمأثورفالتفسير

الثهرضي-عباس!ابنفعن-ع!نهمااللهرضي-عباسابنالصحابيإليهسبقنا

قلتبشر:أبوقال.إياهاللهأعطاهالذيالخيرؤهوالكوئر:فيقالأنهعنهما-

فيالذيالنهرسعيد:فقال،الجنةفينهرانهيزعمونالناسفانجبير؟بنلسعيد

0،2(إيااللهأعطاهالذكطالخيرمنالجنة

منآيةالبسملة:قالمنحجةباب:إ،الصلاة):كتاب:صحيحهفيمسلمالإماماخرجه)1(

53()004/،براءةسوىسورةكلأول

)6694(التفسير،:كتاب:صحيحهفيالبخاريالإمامأخرجه)2(
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حيثماواجدهفهولنبتهالثهأعطاهالذيالكوثرهذايتتبعأنأحدأرادإذاو

ذلك:فمنثصور،أونظر

والرسالة.بالنبوةعليهالثهأ.فضل

.الإسلامإظهارعليهالثهفضل2.

عليه.أنزلالذكطبالقرآنأدثهفضل3.

.المعجزاتمنيديهعلىحصكبماعليهاللهفضالا4.

لدعوته.بماجابتهعليهاللهفضل5.

إياها.اللهآتاهالتيوالحكمةالقلب6.نور

القيامة.يومإلىأمتهمن7.أولاده

فيعليهيصليمنعلىويصلي،عليهيصليالذي،الأعلىالملأفيذكره8.بقاء

.والسماءالأرضفيتعالىالثهباسماسمهيقئرنحيث؟الأرض

.الأرضأرجاءفيالقرونمدارعلىالممتدة9.سنته

الضراطهووشرعهخاسر،عنهايخرجلافريضةفدينه؟شرعه15.وجوب

أعمى.القيامةيومويحشرالدنيافيضنكآمعيشةلهف!نتركهمن،المستقيم

المحمود.المقاممن-علمنافوقهوئما-الآخرةفيإياهاللهيعطيهسوف.وماأأ

..والوسيلةوالشفاعة

طينتهالذي،الجنةفيالنهرمن-تعالى-بهاللهاختصهماالكوثر!جملة12.ومن

الكوثر.منكوثرهوالنهر.وهذاالنجومعددوآنيته،المسك

.للآخرةالدنيامنممتدلمدلوله،حذولالفيضهنهايةلاالذجماالكوئرإنه

القرآنفيالوحيدالموضعهذافيالمعجزالقرآنياللفظهذااختارمنفسبحان

العظيم.
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الغالتلأ:

والسلاموالصلاةطيبآكثيرآحمدآ،الكتابهذاب!تمامعليئمنالذيدئهالحمد

وسلم.عليهاللهصلىاللهرسولعلى

وبعد:-

التسعةبفصوله،القرآنفيالبيانيللإعجازألمتواضعةالدراسةهذهبعدف!ننا

والإعجازبخاصةالبيانيالإعجازحولالصادفةاليقينيةالحقائقهذهلنقررنقف-

بعامة:وجوههبكافة

الزماناختلافعلىالمخلوقينلكلإعجازهوإنمعجز،الكريمالقرآنإن

هذاوإنعليها،ومنالأرضألتهيرثحتىمستمرالإعجازهذاوإن،والمكان

-:بحيثمتجددالإعجاز

وإن،جديدةوأمئلةونماذجواضافاتووجوهآألوانآاللاحقونفيهيجد-

ويزيدإعجازآ،الفرآنيزيدوالمعرفةوالاخزاعوالاكتشافالعلمفيالتقدم

الكريم.للقرآنالربانيبالمصدريقينآالمؤمن

والقراءةالدراسةمنايستحقوممتعوالممعالبيانيالإعجازمجالأننجدأيضآ

يفنىلاكنرالكريمالقرآنهذاأنوجدت:دراستيبعدأيضآله،والممحصةالمتأنية

القيامة.يومإلىتزولولنباقيةودلائلهوإعجازه،فعلومه،ينضبلاونبغ

القرآنوأنالقويمالدينهوالإسلامف!نإيمانآ،وإيمانييقينآيقينيازدادوقد-

الأمةعلىيجبالذيالدستورهوالقرآنهذاوأنالخالدةالمعجزةهي

الله.شاءإنوالنصرالعزلهايتحققكيإليهوالرجوعبهالتمسكالإسلإمية

:-فالآن

كتبت،مابعدبها،وإفرارييقينيزادالتيالصادقةاليقينيةالحقائقلأقزأقف

اليقينية:الحقائقهذهومن
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الثهصلىمحمدوعبدهنبيهعلىنزلهالذيالمعجزئعالىاللهكلامالقرآنأن10

الساعة.قيامإلىالأمىالنيلهذامعجزةلتكونوسلمعديه

أقلوماحرفوكلكلمةكلفيهالذكطالعظيمالقرآنبهذاوتعلقيحيازداد2.

نقرأفعندماوحكمةوسببهدفولهورونقمعنىلهأكثروماذلكمن

مليئةصدورناوتصبحالشروروكلالهمومكلعناتذهب،الكريمالقرآن

منموعظةجاءتكمقدالناصيأيهاةتعالممافال،واليقينوالأملبالتفاؤل

.،للمؤمنينورحمةوهدئالصدورفيلماوشفاةربكم

إنمافيهالحشويدعونالذينوإن،وإطنابحشوأيمنخاليالقرآنهذاإن3.

العقليوالدليلبالحجةيكونعليهمالردوانومفرطينوحاقدينأغبياءهم

المنطقي.

وكل،فيهحرفزيادةأيمنخالفهوالحشومنخاليهوكماالقرآنهذاإن4.

وهذاالحرفهذابدوناتسياقيتمولامعنىلهالكريمالقرآنهذافيحرف

المعجز.القرآنهذاإعجازعلىيدلنا

جهودلهمكانمعاصرينأمكانواقدماءبالإعجازاهتمواالذينالعلماءإن5.

وئشييد.العلمهذاقواعدإرساءفيجيدةوشذراتطيبةولفتاتمشكورة

والحاقدين.المغرضينوجهفيدةمحموووقفاتأركانهوتوطيدبنيانه

والفكرالخيرفيهمورجالهاومتماسكةقويةزالتماالاسلاميةالأمةإن6.

الإسلاميةوالكتبوالأبحاثالدراساتمنالعديدعنهانبئقالذيالصحيح

.والاختصاصالمجالاتكلوفيومكانزمانكلفيالناسمنهايستفيدالتي

على4يدف!نهدلإنوهذاومتعددونكثيرونالإس!لامفييدخلودنالذينإن7.

كلاملأنهفيهللجدالمجاللأالقرآنوأنالحنيفالدينهذاوصدقصحة

جلالى.جلتعالىالله
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قرآنيةآيةسمعواعندماالإسلامفيدخلواالعلماءمنالكثيرنركمافلهذا

فيجب،ورسولهعبدهمحمدأوأناللهإلاإلهلاأنفشهدواوجدانهمهرث،واحدة

القويم.الإسلامنعمةعلىالكريمئعالىاللهنحمدأنكمسلمينعلينا

وصحبهألهولمحلرمحم!سي!نامحد!ادلهصد!4
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التعليلية:ال!راسلأخالتة

صلىمحمدسيدناالخلقأشرفعلىوالسلاموالصلاةالعالمينربلتهالحمد

أجمعين.وأصحابهآلهوعلىوسلمعليهالله

بعد:-أما

أبينأنأودالختاموقبلهذابحثيمنالانتهاءتمكبيروفضلاللهمنفبنعمة

إليها:التوصلتمالنتائجبعض

فيهبمثلها،الإتيانيستطيعلاالعصورأبدإلىخالدةمعجزةالكريمالقرآنإنأ.

تعالى:بقولهوالخشوعالعظمة

الثه،خشيةمنمتصدعآخاضعآلرأيتهجبلعلىالقرآنهذاأنزلنالوة

العظيم.اللهصدق

تكذيبه.وعدماالكريمرسولنانبوةتصدقالقرآنبهذا2.

خلالأنهبه؟بالشركالتفكيروعدمالمحهعظمة(الإخلاصأسورةلناوبينت3.

وصاحبة.ووالدولل!منإليهنسبماكلعننزيهوعلا

الله-بمو!،تي-
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ا!إبح

العظيبم.القرآنتفسيركثير:ابنالإمام

دار.محبياوسلم1عليهالث!"صلىمحمدالحبيبهذاالجزائركطجابربكرأبو

م2002هـ-أط:الحديثةالبيان

دار.الكريمالقرآنفيالبيانيالإعجازمننظراتحريز:هشانم"محمدسامي

.م1،6002ط.نعفا:لشروقا

.م8691أهـ.126094،ط،للطباعةال!روقدار.القرآنظلالفيقطبسيد

أهـ-104أ،طالكريمالقرآندارالتفسير.صفوة:الصابونيعليمحمد

.م8191

م91و32،ط،عمانعماردار،القرآنإعجازفيالبيان:الخالديصلاح.فى

ا،ط،عمانعمار!دار.القرآنيالتعبيرفيالكلمةبلأغة.السامرائيفاضلد.

م.2002

.ام799أ،ط،القاهرة:الصابونيدارالتفاسير.صفوةتالصابونيعليمحمد

.الفرفاندار.الكريمالقرآنإعجاز:عباسفضلوسناءعباسفضل".د.

.م1991،اط.عفان

،القرآنفيالزيادةدعوىفيالبيانوروائعالمنانلطائف.عباسفضلأ.د.

.م1،9891ط.بيروت:النوردار

.وإعجازهالقرآنئفسيرفيالرافعيخواطر:الكوفحيإبراهيمد.

العالمية.ماتالمدواشبكة
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)بدونللنشرالتونسيةالدار.والتنويرالتحريرعاشور:بنالطاهرمحمد،1.

.(تاريخ

أبوالدينشهاب:تحقيق.الدغةمقاييس.فارسبنزكريابنأحمدالإمام14.

أهـ.499،أط.بيروتالفكر:دار..عمرو

عثتبإعداد:الكبير.انتفسير:ا!رازيعمربنمحمدالدينفخرالإمام15.

أهـ.9فىأهـ-24177،ط.بيروت:العربيالزاثتحقيق

إعرابآالإعجاز،فيالكريمالقرآنبلاغة:الشيخليالواحدعبدبهجت16.

أهـ.799أ!422أ،.طالخليل.عفان:دنديسمكتبة.بإيجازوتفسيرآ

،بيروت:العلميةالكتبدار.الأنصاريأحمدبنمحمدالإمام:القرطي17.

هـ.هـ-0002أ1،042ط

نافعومسائلللقرآنالبيانيالإعجازالشاطن(:)بنتالرحمنعبدعائشةد.أ.8

تاريخ()بدونأ،طمصر.:المعرفةدار.الأزرقبن

اشعصرية؟المكتبة.المعانيعلمفيالإعجازدلائلةالجرجانيالقاهرعبدالإمامأ.فى

.م-0002هـأ1،142ط.بيروت

العربي:الكتابدار.النبويةوالبلاغةالقرآنإعجاز:الرافعيصادقمصطفى02.

.أم739أ!9393،ط.بيروت

غوامضحقائقعنالكشئاف:الزمخشريعمربنمحمداللهجارالإمام21،

.م18791،ط.العربيالكتابدار.التأويلوجوهفيالأقاويلوعيونالتنزيل

بحم!الله-تع-
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